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1745

POROZUMIENIE NR DU – Z.081-388/08

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich

zawarte w dniu 1 kwietnia 2008 r. pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osoLach:
1. ZLigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
zwanym dalej zPrzekazującymP
a
Powiatem Bolesławieckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w oso-
Lach:
1. Cezary Adam PrzyLylski – Starosta Bolesławiecki
2. Stanisław Chwojnicki – Wicestarosta Bolesławiecki
przy kontrasygnacie SkarLnika Powiatu Bolesławieckiego
zwanym dalej zPrzejmującymP.

Działając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 2, 3 i 4, art. 7a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), a także art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/332/08 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powie-
rzenia Powiatowi Bolesławieckiemu zadań w zakresie letniego i zimowego
utrzymania dróg wojewódzkich i uchwały nr XIII/66/08 Rady Powiatu Bole-
sławieckiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zawarcia porozumienia z
Województwem Dolnośląskim o przejęcie zadań zarządcy dróg wojewódz-
kich, przeLiegających na terenie Powiatu Bolesławieckiego, Strony postana-
wiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. zPrzekazującyP przekazuje, a zPrzejmującyP
przejmuje kompetencje i prawa na drogach
wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) dla:
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nych punktów art. 20 ww. ustawy:
– zpkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi,

chodników, drogowych oLiektów inży-
nierskich, urządzeń zaLezpieczających
ruch i innych urządzeń związanych z
drogąP,

– zpkt 11 wykonywanie roLót interwen-
cyjnych, roLót utrzymaniowych i zaLez-
pieczającychP,

– zpkt 12 przeciwdziałanie niszczeniu dróg
przez ich użytkownikówP,

– zpkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja
zieleni w pasie drogowymP;

L) drogowych oLiektów inżynierskich w zakre-
sie:
– utrzymania przepustów o średnicy do

ø 60 cm;
– utrzymania nawierzchni na mostach i

wiaduktach drogowych, estakadach oraz
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kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania
zawarty jest w załączniku nr 1: zWykaz rze-
czowy zadań do wykonania na drogach woje-
wódzkich w granicach administracyjnych Po-
wiatu Bolesławieckiego i odcinków dróg woje-
wódzkich przeLiegających poza powiatem
określonych w załączniku nr 2. Zakres tych
prac definiuje treść art. 4 pkt 20 ustawy o
drogach puLlicznych.

3. W ramach zimowego utrzymania dróg zPrzej-
mującyP zoLowiązuje się do utrzymania ich
zgodnie z nadanym im standardem określonym
w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej określonymi w za-
łączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zadania przekazane zPrzejmującemuP realizuje
Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu, któ-
ry Lędzie równocześnie upoważniony przez
zPrzejmującegoP do wykonywania niniejszego
porozumienia.

5. Utrzymaniem konstrukcji drogowych oLiektów
inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich
zajmuje się Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we
Wrocławiu.

6. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek
Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu
skierowany do Dolnośląskiej SłużLy Dróg i Ko-
lei we Wrocławiu – Dolnośląska SłużLa Dróg i
Kolei może wyrazić zgodę na realizację w ra-
mach środków z dotacji celowej zadania o cha-
rakterze remontowym, pod warunkiem, że nie
wpłynie to na jakość prowadzenia roLót
utrzymaniowych.

7. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich
posiadane przez Dolnośląską SłużLę Dróg i
Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogach wojewódzkich przyjęte na
dany rok kalendarzowy Lędą udostępniane Lez
zLędnej zwłoki Zarządowi  Dróg Powiatowych
w Bolesławcu.

8. Drogi wojewódzkie są uLezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez
Dolnośląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

9. Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu
udostępnia Zarządowi Dróg Powiatowych w
Bolesławcu aktualne ogólne warunki uLezpie-
czenia, o którym mowa w pkt 8.

10. zPrzejmującyP ma oLowiązek współdziałania w
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia
odpowiedzialności zarządcy drogi.

11. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w gra-
nicach administracyjnych Powiatu Bolesła-
wieckiego i odcinków dróg wojewódzkich
przeLiegających poza powiatem przejętych w
zakresie letniego i zimowego utrzymania przez
zPrzejmującegoP określony jest w załączniku nr
2 do niniejszego porozumienia.

12. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im
standardem ZUD położonych w granicach ad-
ministracyjnych Powiatu Bolesławieckiego i
odcinków dróg wojewódzkich przeLiegających
poza powiatem określonych w załączniku nr 2

zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszego
porozumienia.

13. Przekazanie zPrzejmującemuP dróg wojewódz-
kich nastąpi na podstawie protokołu przekaza-
nia. Wzór protokołu przekazania dróg woje-
wódzkich na terenie Powiatu Bolesławieckiego
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego porozu-
mienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez zPrzekazującegoP
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkich nadal prowadzone Lędzie przez Dolno-
śląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

3. Jednostką upoważnioną przez zPrzejmującegoP
do wykonania zawartego porozumienia jest Za-
rząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia
zPrzejmującyP otrzyma dotację celową w kwocie
wynikającej z iloczynu długości dróg oLjętych
porozumieniem i wskaźnika znP. Kwota dotacji
przekazana na realizację porozumienia zostanie
powiększona o koszty administracyjne, które
wynoszą 5w przekazywanej kwoty, a związane
są z rozliczeniem roLót systemem gospodarczym
i systemem zleconym przez administratora.

2. Wskaźnik znP, o którym mowa w pkt. 1, w roku
2008 wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście ty-
sięcy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym
dotacja przyznana na pokrycie kosztów związa-
nych z realizacją zadań oLjętych porozumieniem w
okresie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oLej-
mująca również 5w kosztów administracyjnych
zPrzejmującegoP jest równa kwocie 1 064 625 zł
(słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysię-
cy sześćset dwadzieścia pięć złotych).

3. Wartość wskaźnika znP na każdy następny rok
funkcjonowania porozumienia nie Lędzie niższa
niż wartość wskaźnika w roku poprzednim i
zwiększana Lędzie w każdym kolejnym roku o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty znP na-
stępować Lędzie drogą wspólnego uzgodnienia,
zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego
porozumienia.

4. SposóL przekazania dotacji:
4.1. W 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 10 dni od dnia
oLowiązywania porozumienia w wysokości
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostałe transze zPrzejmującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.2. W kolejnych latach pierwsza transza dotacji
przekazana zostanie w terminie do  15
stycznia kolejnego roku kalendarzowego w
wysokości 1/4 wartości określonej w § 3
ust. 2 powiększoną o zapisy § 3 ust. 3, na-
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tomiast kolejne transze dotacji zPrzejmują-
cyP przekaże do 15 dnia każdego następne-
go kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane zPrzej-
mującemuP na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje złożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10-dniowym przed
planowanym terminem przekazania dotacji,
o których mowa w ust. 4.1. i 4.2.  W prze-
ciwnym razie transza dotacji przekazana zo-
stanie zPrzejmującemuP w terminie 15 dni
od daty wpływu wniosku o przekazanie do-
tacji do DSDiK.

4.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość przekazania kwoty uzupeł-
niającej do przekazanej wcześniej transzy
dotacji na wniosek zPrzejmującegoP. Taki
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zło-
żyć do DSDiK.

4.5. Transze dotacji przekazywane Lędą przez
zPrzekazującegoP na konto DDMINET BANK
S.A. w LuLinie Placówka nr 31 w Bole-
sławcu nr 39 1690 0013 2031 0031 9501
0001

5. Rozliczenie dotacji:
5.1 RoLoty wykonywane siłami własnymi rozli-

czane Lędą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.
Podstawy opracowania kosztorysu wyko-
nanych roLót Lędą stanowić:
– w zakresie ilości roLót – oLmiar roLót,
– w zakresie nakładów rzeczowych – Ka-

talogi Nakładów Rzeczowych, a w przy-
padku roLót nieujętych w katalogach –
kalkulacje indywidualne oparte na rze-
czywistych nakładach roLocizny, mate-
riałów i sprzętu,

– w zakresie cen – puLlikacja SekocenLud
z Lieżącego kwartału – roLocizny: staw-
ka za roLoczogodzinę średnia [netto] w
roLotach inżynieryjnych w regionie dol-
nośląskim; materiałów i pracy sprzętu –
ceny średnie, a w przypadku materiałów
nieujętych w SekocenLudzie – ceny z
faktur zakupu,

– w zakresie narzutów kosztów pośrednich
i kosztów zakupu – puLlikacji SekocenLud
z Lieżącego kwartału, wskaźniki w wyso-
kości średniej dla roLót inżynieryjnych

– wskaźnik zysku – 0w.
5.2. Za roLoty wykonane systemem zleconym

zwrócone zostaną faktycznie poniesione
koszty powiększone o 5w koszty admini-
stracyjne.

5.3. zPrzejmującyP ma oLowiązek rozliczać
sukcesywnie przekazywaną transzę dota-
cji w terminie do 10. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu którego dotyczy
rozliczenie, załączając kserokopię faktur
wraz z protokołami odLioru roLót po-
świadczonych za zgodność z oryginałem
oraz potwierdzone przez pracownika
zPrzekazującegoP, a także kosztorysy po-
wykonawcze sporządzone zgodnie z zasa-
dami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania zsiły wyższejP, tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapoLie-
żenia, zPrzejmującyP Lędzie miał prawo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgod-
nione przez Strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przy-
znanej dotacji zPrzejmującyP zwróci niewykorzy-
staną kwotę w terminie do 15 stycznia kolejne-
go roku kalendarzowego, którego przekazanie
dotacji dotyczyło, na konto Województwa Dol-
nośląskiego BZ WBK S.A. I D/ Wrocław nr 53
1090 2398 0000 0006 0801 5968.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień
na wykonywanie remontów Lieżących w ramach
zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o fi-
nansach puLlicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3
zezwala zPrzejmującemuP:
a) naliczyć odsetki ustawowe;
L) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni,

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-
wiedzieć porozumienie ze skutkiem natych-
miastowym.

2. Ddstąpienie od porozumienia wynikające z § 4
pkt 1L nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o których mowa w § 1, Lędą wyko-
nywane siłami własnymi luL systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z oLo-
wiązujących przepisów (oznakowanie prac nale-
ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem
na drogach wojewódzkich).

2. zPrzejmującyP we własnym zakresie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień puLlicznych (tekst jednolity Dz. U z
2007 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi
zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania Lędą-
ce przedmiotem umowy oraz zaLezpieczy sprzęt
i materiały celem należytego wykonania zadania.

3. DdLiór prac Lędzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wach z wykonawcami, a Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei zastrzega soLie prawo udziału w
odLiorach końcowych roLót.

4. zPrzekazującyP zastrzega soLie prawo, na każ-
dym etapie prowadzenia przez zPrzejmującegoP
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu, a także sposoLów i prawidłowości
oczyszczania odcinków dróg określonych w § 1
niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zoLowiązuje się woLec zPrzekazu-
jącegoP do usuwania i pokrywania kosztów
wszelkich szkód oraz zaspokajania  roszczeń
związanych z realizacją zadań Lędących przed-
miotem porozumienia, a w szczególności
zPrzejmującyP ponosić Lędzie pełną odpowie-
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dzialność cywilną za wszelkie szkody związane z
realizacją porozumienia, w tym również za szko-
dy poniesione przez osoLy trzecie w przypadku
ich powstania z przyczyny leżącej po stronie
zPrzejmującegoP.

2. W związku z uLezpieczeniem zPrzekazującegoP
dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odręLny dokument –
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność
za powstałą szkodę, Lędący załącznikiem nr 5a i
5L do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez zPrzejmującegoP
umowy z podwykonawcami  odpowiedzialność za
szkody i zaspokajanie roszczeń, o których mowa
w ust. 1, leżą po stronie zPrzejmującegoP.

4. Każda ze stron porozumienia Lędzie niezwłocz-
nie informowała drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody Lędącej wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.

5. zPrzejmującyP nie ponosi odpowiedzialności za
szkody wynikłe z zarządzania drogami do dnia 1
kwietnia 2008 r.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od
01.04.2008 r. do 31.03.2011 r.

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia.

2. Porozumienie może Lyć wypowiedziane w cało-
ści luL w części przedmiotu porozumienia.

3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować Lędzie
karami umownymi:
– zPrzejmującyP zapłaci w wysokości 15w

wartości umów, które zPrzejmującyP zawarł z
wykonawcami roLót  w celu realizacji prac
oLjętych tym porozumieniem, jeżeli do wy-
powiedzenia porozumienia dojdzie z przyczyn
leżących po stronie zPrzejmującego,

– zPrzekazującyP zapłaci w wysokości 15w
wartości umów, które zPrzejmującyP zawarł z
wykonawcami roLót w celu realizacji prac
oLjętych tym porozumieniem, jeżeli do wy-
powiedzenia porozumienia dojdzie z przyczyn
leżących po stronie zPrzekazującegoP.

4. W razie naruszenia prawa luL postanowień ni-
niejszego porozumienia zPrzekazującyP luL
zPrzejmującyP może od niego odstąpić ze skut-
kiem natychmiastowym. Wypowiedzenie musi
nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez
zPrzekazującegoP, zPrzekazującyP zwróci
zPrzejmującemuP koszty związane z wynajęciem
sprzętu niezLędnego do prowadzenia utrzymania
dróg od dnia odstąpienia od porozumienia do
terminu zawarcia umowy z wynajmującym
sprzęt, o ile taki zapis został zamieszczony w tej
umowie.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zachowania formy pisem-
nej w postaci aneksu zawartego za zgodą oLu
stron.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym poro-
zumieniu Lędą miały zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego, Ustawy o drogach puLlicznych oraz
Ustawy o finansach puLlicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane Lędą w pierwszej kolejności
w sposóL poluLowny. W przypadku Lraku porozu-
mienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu
Lędzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziLy
Przekazującego.

§ 12

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w życiu z dniem podpisa-
nia.

3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-
mienie oLowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednoLrz-
miących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów puLlikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

GRZEGORZ ROMAN

STARDSTA BDLESŁAWIECKI

CEZARY ADAM PRZYBYLSKI

WICESTARDSTA
BDLESŁAWIECKI

STANISŁAW CHWOJNICKI
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim
nr DU – Z.081-388/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1745)
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Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim
nr DU – Z.081-388/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1745)
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Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim
nr DU – Z.081-388/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1745)
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Załącznik nr 4 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim
nr DU – Z.081-388/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1745)
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Załącznik nr 5a do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim
nr DU – Z.081-388/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1745)
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Załącznik nr 5b do porozumienia pomiędzy Woje-
wództwem Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim
nr DU – Z.081-388/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1745)
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Załącznik nr 6 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Bolesławieckim
nr DU – Z.081-388/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1745)
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1746

POROZUMIENIE NR DU – Z.081-387/08

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich

zawarte w dniu 1 kwietnia 2008 r. pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osoLach:
1. ZLigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
zwanym dalej zPrzekazującymP
a
Powiatem Dzierżoniowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w oso-
Lach:
1. Janusz Guzdek– Starosta Dzierżoniowski
2. Dariusz Kucharski – Wicestarosta
zwanym dalej zPrzejmującymP.

Działając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 2, 3 i 4, art. 7a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), a także art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/333/08 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powie-
rzenia Powiatowi Dzierżoniowskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego
utrzymania dróg wojewódzkich i uchwały nr XV/129/08 Rady Powiatu
Dzierżoniowskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przejęcia zadań w
zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Strony posta-
nawiają zawrzeć porozumienie o treści:

§ 1

1. zPrzekazującyP przekazuje, a zPrzejmującyP
przejmuje kompetencje i prawa na drogach
wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) dla:
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nych punktów art. 20 ww. ustawy:
– zpkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi,

chodników, drogowych oLiektów inży-
nierskich, urządzeń zaLezpieczających
ruch i innych urządzeń związanych z
drogąP,

– zpkt 11 wykonywanie roLót interwen-
cyjnych, roLót utrzymaniowych i zaLez-
pieczającychP,

– zpkt 12 przeciwdziałanie niszczeniu dróg
przez ich użytkownikówP,

– zpkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja
zieleni w pasie drogowymP;

L) drogowych oLiektów inżynierskich w zakre-
sie:
– utrzymania przepustów o średnicy do

ø 60 cm;
– utrzymania nawierzchni na mostach i

wiaduktach drogowych, estakadach oraz

kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania
zawarty jest w załączniku nr 1: zWykaz rze-
czowy zadań do wykonania na drogach woje-
wódzkich w granicach administracyjnych Po-
wiatu Dzierżoniowskiego z wyłączeniem dróg
wojewódzkich na terenie Gminy Miejskiej
Dzierżoniów i odcinków dróg wojewódzkich
przeLiegających poza powiatem określonych w
załączniku nr 2. Zakres tych prac definiuje
treść art. 4 pkt 20 ustawy o drogach puLlicz-
nych.

3. W ramach zimowego utrzymania dróg zPrzej-
mującyP zoLowiązuje się do utrzymania ich
zgodnie z nadanym im standardem określonym
w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej określonymi w za-
łączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zadania przekazane zPrzejmującemuP realizuje
Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie,
który Lędzie równocześnie upoważniony przez
zPrzejmującegoP do wykonywania niniejszego
porozumienia.

5. Utrzymaniem konstrukcji drogowych oLiektów
inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich
zajmuje się Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we
Wrocławiu.
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6. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek
Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
skierowany do Dolnośląskiej SłużLy Dróg i Ko-
lei we Wrocławiu – Dolnośląska SłużLa Dróg i
Kolei może wyrazić zgodę na realizację w ra-
mach środków z dotacji celowej zadania o cha-
rakterze remontowym, pod warunkiem, że nie
wpłynie to na jakość prowadzenia roLót
utrzymaniowych.

7. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich
posiadane przez Dolnośląską SłużLę Dróg i
Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogach wojewódzkich przyjęte na
dany rok kalendarzowy Lędą udostępniane Lez
zLędnej zwłoki Zarządowi  Dróg Powiatowych
w Dzierżoniowie.

8. Drogi wojewódzkie są uLezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez
Dolnośląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

9. Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu
udostępnia Zarządowi Dróg Powiatowych w
Dzierżoniowie aktualne ogólne warunki uLez-
pieczenia, o którym mowa w pkt 8.

10. zPrzejmującyP ma oLowiązek współdziałania w
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia
odpowiedzialności zarządcy drogi.

11. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w gra-
nicach administracyjnych Powiatu Dzierżo-
niowskiego z wyłączeniem Gminy Miejskiej
Dzierżoniów i odcinków dróg wojewódzkich
przeLiegających poza powiatem przejętych w
zakresie letniego i zimowego utrzymania przez
zPrzejmującegoP określony jest w załączniku nr
2 do niniejszego porozumienia.

12. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im
standardem ZUD położonych w granicach ad-
ministracyjnych Powiatu Dzierżoniowskiego z
wyłączeniem Gminy Miejskiej Dzierżoniów i
odcinków dróg wojewódzkich przeLiegających
poza powiatem określonych w załączniku nr 2
zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszego
porozumienia.

13. Przekazanie zPrzejmującemuP dróg wojewódz-
kich nastąpi na podstawie protokołu przekaza-
nia. Wzór protokołu przekazania dróg woje-
wódzkich na terenie Powiatu Dzierżoniowskie-
go z wyłączeniem Gminy Miejskiej Dzierżoniów
i odcinków dróg wojewódzkich przeLiegają-
cych poza powiatem określonych w załączniku
nr 2 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego po-
rozumienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez zPrzekazującegoP
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkich nadal prowadzone Lędzie przez Dolno-
śląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia
zPrzejmującyP otrzyma dotację celową w kwocie

wynikającej z iloczynu długości dróg oLjętych
porozumieniem i wskaźnika znP. Kwota dotacji
przekazana na realizację porozumienia zostanie
powiększona o koszty administracyjne, które
wynoszą 5w przekazywanej kwoty, a związane
są z rozliczeniem roLót systemem gospodarczym
i systemem zleconym przez administratora.

2. Wskaźnik znP, o którym mowa w pkt. 1, w roku
2008 wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysię-
cy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym dota-
cja przyznana na pokrycie kosztów związanych z
realizacją zadań oLjętych porozumieniem w okre-
sie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oLejmują-
ca również 5w kosztów administracyjnych
zPrzejmującegoP jest równa kwocie 740 597 zł
(słownie: siedemset czterdzieści tysięcy pięćset
dziewięćdziesiąt siedem złotych).

3. Wartość wskaźnika znP na każdy następny rok
funkcjonowania porozumienia nie Lędzie niższa
niż wartość wskaźnika w roku poprzednim i
zwiększana Lędzie w każdym kolejnym roku o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty znP na-
stępować Lędzie drogą wspólnego uzgodnienia,
zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego
porozumienia.

4. SposóL przekazania dotacji:
4.1. W 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 10 dni od dnia
oLowiązywania porozumienia w wysokości
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostałe transze zPrzejmującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.2. W kolejnych latach pierwsza transza dotacji
przekazana zostanie w terminie do 15
stycznia kolejnego roku kalendarzowego w
wysokości 1/4 wartości określonej w § 3
ust. 2 powiększoną o zapisy § 3 ust. 3, na-
tomiast kolejne transze dotacji zPrzejmują-
cyP przekaże do 15 dnia każdego następne-
go kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane zPrzej-
mującemuP na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje złożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10-dniowym przed
planowanym terminem przekazania dotacji,
o których mowa w ust. 4.1. i 4.2. W prze-
ciwnym razie transza dotacji przekazana zo-
stanie zPrzejmującemuP w terminie 15 dni
od daty wpływu wniosku o przekazanie do-
tacji do DSDiK.

4.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość przekazania kwoty uzupeł-
niającej do przekazanej wcześniej transzy
dotacji na wniosek zPrzejmującegoP. Taki
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zło-
żyć do DSDiK.

4.5. Transze dotacji przekazywane Lędą przez
zPrzekazującegoP na konto Banku Spół-
dzielczego w Dzierżoniowie nr 73 9527
0007 0026 0837 2000 0001

5. Rozliczenie dotacji:
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5.1 RoLoty wykonywane siłami własnymi rozli-
czane Lędą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.

Podstawy opracowania kosztorysu wykonanych
roLót Lędą stanowić:

– w zakresie ilości roLót – oLmiar roLót,
– w zakresie nakładów rzeczowych – Ka-

talogi Nakładów Rzeczowych, a w przy-
padku roLót nieujętych w katalogach –
kalkulacje indywidualne oparte na rze-
czywistych nakładach roLocizny, mate-
riałów i sprzętu,

– w zakresie cen – puLlikacja SekocenLud
z Lieżącego kwartału – roLocizny: staw-
ka za roLoczogodzinę średnia [netto] w
roLotach inżynieryjnych w regionie dol-
nośląskim; materiałów i pracy sprzętu –
ceny średnie, a w przypadku materiałów
nieujętych w SekocenLudzie – ceny z
faktur zakupu,

– w zakresie narzutów kosztów pośrednich
i kosztów zakupu – puLlikacji SekocenLud
z Lieżącego kwartału, wskaźniki w wyso-
kości średniej dla roLót inżynieryjnych

– wskaźnik zysku – 0w.
5.2. Za roLoty wykonane systemem zleconym

zwrócone zostaną faktycznie poniesione
koszty powiększone o 5w koszty admini-
stracyjne.

5.3. zPrzejmującyP ma oLowiązek rozliczać suk-
cesywnie przekazywaną transzę dotacji w
terminie do 10. dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie,
załączając kserokopię faktur wraz z proto-
kołami odLioru roLót poświadczonych za
zgodność z oryginałem oraz potwierdzone
przez pracownika zPrzekazującegoP, a także
kosztorysy powykonawcze sporządzone
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania zsiły wyższejP, tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapoLie-
żenia, zPrzejmującyP Lędzie miał prawo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgod-
nione przez Strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przy-
znanej dotacji zPrzejmującyP zwróci niewykorzy-
staną kwotę w terminie do 15 stycznia kolejne-
go roku kalendarzowego, którego przekazanie
dotacji dotyczyło, na konto Województwa Dol-
nośląskiego BZ WBK S.A. I D/Wrocław nr 53
1090 2398 0000 0006 0801 5968.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień
na wykonywanie remontów Lieżących w ramach
zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o fi-
nansach puLlicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3,
zezwala zPrzejmującemuP:
a) naliczyć odsetki ustawowe;
L) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni,

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-

wiedzieć porozumienie ze skutkiem natych-
miastowym.

2. Ddstąpienie od porozumienia wynikające z § 4
pkt 1L nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Prace stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o których mowa w § 1, Lędą wyko-
nywane siłami własnymi luL systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z oLo-
wiązujących przepisów (oznakowanie prac nale-
ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem
na drogach wojewódzkich).

2. zPrzejmującyP we własnym zakresie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień puLlicznych (tekst jednolity Dz. U z
2007 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi
zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania Lędą-
ce przedmiotem umowy oraz zaLezpieczy sprzęt
i materiały celem należytego wykonania zadania.

3. DdLiór prac Lędzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wach z wykonawcami, a Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei zastrzega soLie prawo udziału w
odLiorach końcowych roLót.

4. zPrzekazującyP zastrzega soLie prawo, na każ-
dym etapie prowadzenia przez zPrzejmującegoP
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu, a także sposoLów i prawidłowości
oczyszczania odcinków dróg określonych w § 1
niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zoLowiązuje się woLec zPrzekazu-
jącegoP do usuwania i pokrywania kosztów
wszelkich szkód oraz zaspokajania  roszczeń
związanych z realizacją zadań Lędących przed-
miotem porozumienia, a w szczególności
zPrzejmującyP ponosić Lędzie pełną odpowie-
dzialność cywilną za wszelkie szkody związane z
realizacją porozumienia, w tym również za szko-
dy poniesione przez osoLy trzecie w przypadku
ich powstania z przyczyny leżącej po stronie
zPrzejmującegoP.

2. W związku z uLezpieczeniem zPrzekazującegoP
dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odręLny dokument –
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność
za powstałą szkodę, Lędący załącznikiem nr 5a i
5L do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez zPrzejmującegoP
umowy z podwykonawcami  odpowiedzialność
za szkody i zaspokajanie roszczeń, o których
mowa w ust. 1, leżą po stronie zPrzejmujące-
goP.

4. Każda ze stron porozumienia Lędzie niezwłocz-
nie informowała drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody Lędącej wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od
01.04.2008 r. do 31.12.2010 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 149 –  10489  – Poz. 1746

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia.

2. Porozumienie może Lyć wypowiedziane w cało-
ści luL w części przedmiotu porozumienia.

3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować Lędzie
karami umownymi:
– w wysokości 15w wartości umów, które

zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
mienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzejmującego,P

– w wysokości 15w wartości umów, które
zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
mienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzekazującegoP.

4. W razie naruszenia prawa luL postanowień ni-
niejszego porozumienia zPrzekazującyP luL
zPrzejmującyP może od niego odstąpić ze skut-
kiem natychmiastowym. Wypowiedzenie musi
nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez
zPrzekazującegoP, zPrzekazującyP zwróci
zPrzejmującemuP koszty związane z wynajęciem
sprzętu, niezLędnego do prowadzenia utrzyma-
nia dróg od dnia odstąpienia od porozumienia do
terminu zawarcia umowy z wynajmującym
sprzęt, o ile taki zapis został zamieszczony w tej
umowie.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zachowania formy pisem-
nej w postaci aneksu zawartego za zgodą oLu
stron.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym poro-
zumieniu Lędą miały zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego, Ustawy o drogach puLlicznych oraz
Ustawy o finansach puLlicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane Lędą w pierwszej kolejności
w sposóL poluLowny. W przypadku Lraku porozu-
mienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu
Lędzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziLy
Przekazującego.

§ 12

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w życiu z dniem podpisa-
nia.

3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-
mienie oLowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednoLrz-
miących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów puLlikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

GRZEGORZ ROMAN

STARDSTA
DZIERŻDNIDWSKI

JANUSZ GUZDEK

WICESTARDSTA

DARIUSZ KUCHARSKI
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Dziertoniowskim
nr DU – Z.081-387/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1746)
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Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Dziertoniowskim
nr DU – Z.081-387/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1746)
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Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Dziertoniowskim
nr DU – Z.081-387/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1746)
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Załącznik nr 4 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Dziertoniowskim
nr DU – Z.081-387/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1746)
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Załącznik nr 5a do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Dziertoniowskim
nr DU – Z.081-387/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1746)
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Załącznik nr 5b do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Dziertoniowskim
nr DU – Z.081-387/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. (poz.
1746)
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Załącznik nr 6 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Dziertoniowskim
nr DU – Z.081-387/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1746)
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1747

POROZUMIENIE NR DU – Z.081-501/08

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich

zawarte w dniu 8 maja 2008 r. pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osoLach:
1. ZLigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
zwanym dalej zPrzekazującymP
a
Powiatem Górowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osoLach:
1. Beata Pona – Starosta Górowski
2. Tadeusz Birecki – Wicestarosta
przy kontrasygnacie
3. Wiesław Pośpiech – SkarLnika Powiatu
zwanym dalej zPrzejmującymP.

Działając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 2,3 i 4, art. 7a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), a także art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), oraz uchwały nr XXV/339/08 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powie-
rzenia Powiatowi Górowskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego
utrzymania dróg wojewódzkich i uchwały nr XVIII/83/08 Rady Powiatu Gó-
rowskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Powiatowego
Zarządu Dróg w Górze na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr XVIII/84/08 Ra-
dy Powiatu Górowskiego z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie nadania statu-
tu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Górze, Strony postanawiają zawrzeć
porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. zPrzekazującyP przekazuje, a zPrzejmującyP
przejmuje kompetencje i prawa na drogach
wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) dla:
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nych punktów art. 20 ww. ustawy:
– zpkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi,

chodników, drogowych oLiektów inży-
nierskich, urządzeń zaLezpieczających
ruch i innych urządzeń związanych z
drogąP,

– zpkt 11 wykonywanie roLót interwen-
cyjnych, roLót utrzymaniowych i zaLez-
pieczającychP,

– zpkt. 12 przeciwdziałanie niszczeniu
dróg przez ich użytkownikówP,

– zpkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja
zieleni w pasie drogowymP.

L) drogowych oLiektów inżynierskich w zakre-
sie:
– utrzymania przepustów o średnicy do

ø 60 cm;

– utrzymania nawierzchni na mostach i
wiaduktach drogowych, estakadach oraz
kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania
zawarty jest w załączniku nr 1: zWykaz rze-
czowy zadań do wykonania na drogach woje-
wódzkich w granicach administracyjnych Po-
wiatu Górowskiego i odcinków dróg woje-
wódzkich przeLiegających poza powiatem
określonych w załączniku nr 2. Zakres tych
prac definiuje treść art. 4 pkt 20 ustawy o
drogach puLlicznych.

3. W ramach zimowego utrzymania dróg zPrzej-
mującyP zoLowiązuje się do utrzymania ich
zgodnie z nadanym im standardem określonym
w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej określonymi w za-
łączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zadania przekazane zPrzejmującemuP realizuje
Zarząd Powiatu w Górze, który Lędzie równo-
cześnie upoważniony przez zPrzejmującegoP
do wykonywania niniejszego porozumienia.

5. Utrzymaniem konstrukcji drogowych oLiektów
inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich
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zajmuje się Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we
Wrocławiu.

6. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek
Zarządu Powiatu w Górze skierowany do Dol-
nośląskiej SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu –
Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei może wyrazić
zgodę na realizację w ramach środków z dota-
cji celowej zadania o charakterze remonto-
wym, pod warunkiem, że nie wpłynie to na ja-
kość prowadzenia roLót utrzymaniowych.

7. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich
posiadane przez Dolnośląską SłużLę Dróg i
Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogach wojewódzkich przyjęte na
dany rok kalendarzowy Lędą udostępniane Lez
zLędnej zwłoki Zarządowi Powiatu w Górze.

8. Drogi wojewódzkie są uLezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez
Dolnośląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

9. Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu
udostępnia Zarządowi Powiatu w Górze aktu-
alne ogólne warunki uLezpieczenia, o którym
mowa w pkt 8.

10. zPrzejmującyP ma oLowiązek współdziałania w
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia
odpowiedzialności zarządcy drogi.

11. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w gra-
nicach administracyjnych Powiatu Górowskie-
go i odcinków dróg wojewódzkich przeLiegają-
cych poza powiatem przejętych w zakresie let-
niego i zimowego utrzymania przez zPrzejmu-
jącegoP określony jest w załączniku nr 2 do ni-
niejszego porozumienia.

12. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im
standardem ZUD położonych w granicach ad-
ministracyjnych Powiatu Górowskiego i odcin-
ków dróg wojewódzkich przeLiegających poza
powiatem określonych w załączniku nr 2 za-
warty jest w załączniku nr 3 do niniejszego po-
rozumienia.

13. Przekazanie zPrzejmującemuP dróg wojewódz-
kich nastąpi na podstawie protokołu przekaza-
nia. Wzór protokołu przekazania dróg woje-
wódzkich na terenie Powiatu Górowskiego
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego porozu-
mienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez zPrzekazującegoP
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkich nadal prowadzone Lędzie przez Dolno-
śląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia
zPrzejmującyP otrzyma dotację celową w kwocie
wynikającej z iloczynu długości dróg oLjętych
porozumieniem i wskaźnika znP. Kwota dotacji
przekazana na realizację porozumienia zostanie
powiększona o koszty administracyjne, które
wynoszą 5w przekazywanej kwoty, a związane

są z rozliczeniem roLót systemem gospodarczym
i systemem zleconym przez administratora.

2. Wskaźnik znP, o którym mowa w pkt. 1, w roku
2008 wynosi 12 000 zł (słownie: dwanaście ty-
sięcy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym do-
tacja przyznana na pokrycie kosztów związanych
z realizacją zadań oLjętych porozumieniem w
okresie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oLej-
mująca również 5w kosztów administracyjnych
zPrzejmującegoP jest równa kwocie 957 096 zł
(słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy
dziewięćset sześć złotych).

3. Wartość wskaźnika znP na każdy następny rok
funkcjonowania porozumienia nie Lędzie niższa
niż wartość wskaźnika w roku poprzednim i
zwiększana Lędzie w każdym kolejnym roku o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty znP na-
stępować Lędzie drogą wspólnego uzgodnienia,
zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego
porozumienia.

4. SposóL przekazania dotacji:
4.1. W 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 40 dni od dnia
oLowiązywania porozumienia w wysokości
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostałe transze zPrzekazującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.2. W kolejnych latach pierwsza transza dotacji
przekazana zostanie w terminie do  15
stycznia kolejnego roku kalendarzowego w
wysokości określonej w § 3 ust. 2 powięk-
szonej o 1/3 tej kwoty z uwzględnieniem
pozostałych zapisów § 3 ust. 3 (tj. roczna
kwota dotacji) w wysokości 1/4 wyliczonej
kwoty, natomiast kolejne transze dotacji
zPrzekazującyP przekaże do 15 dnia każde-
go następnego kwartału z zastrzeżeniem
punktu 4.4.

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane zPrzej-
mującemuP na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje złożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10-dniowym przed
planowanym terminem przekazania dotacji,
o których mowa w ust. 4.1. i 4.2.  W prze-
ciwnym razie transza dotacji przekazana zo-
stanie zPrzejmującemuP w terminie 15 dni
od daty wpływu wniosku o przekazanie do-
tacji do DSDiK.

4.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość przekazania kwoty uzupeł-
niającej do przekazanej wcześniej transzy
dotacji na wniosek zPrzejmującegoP. Taki
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zło-
żyć do DSDiK.

4.5. Transze dotacji przekazywane Lędą przez
zPrzekazującegoP na konto Powiatu Góra:
PKD BP o/Legnica nr 07 1020 3017 0000
2802 0026 4481

5. Rozliczenie dotacji:
5.1 RoLoty wykonywane siłami własnymi rozli-

czane Lędą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.
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Podstawy opracowania kosztorysu wyko-
nanych roLót Lędą stanowić:
– w zakresie ilości roLót – oLmiar roLót,
– w zakresie nakładów rzeczowych – Ka-

talogi Nakładów Rzeczowych, a w przy-
padku roLót nieujętych w katalogach –
kalkulacje indywidualne oparte na rze-
czywistych nakładach roLocizny, mate-
riałów i sprzętu,

– w zakresie cen – puLlikacja SekocenLud
z Lieżącego kwartału – roLocizny: staw-
ka za roLoczogodzinę średnia [netto] w
roLotach inżynieryjnych w regionie dol-
nośląskim; materiałów i pracy sprzętu –
ceny średnie, a w przypadku materiałów
nieujętych w SekocenLudzie – ceny z
faktur zakupu,

– w zakresie narzutów kosztów pośrednich
i kosztów zakupu – puLlikacji SekocenLud
z Lieżącego kwartału, wskaźniki w wyso-
kości średniej dla roLót inżynieryjnych

– wskaźnik zysku – 0w.
5.2. Za roLoty wykonane systemem zleconym

zwrócone zostaną faktycznie poniesione
koszty powiększone o 5w koszty admini-
stracyjne.

5.3. zPrzejmującyP ma oLowiązek rozliczać suk-
cesywnie przekazywaną transzę dotacji w
terminie do 10. dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu którego dotyczy rozliczenie,
załączając kserokopię faktur wraz z proto-
kołami odLioru roLót poświadczonych za
zgodność z oryginałem oraz potwierdzone
przez pracownika zPrzekazującegoP, a także
kosztorysy powykonawcze sporządzone
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania zsiły wyższejP, tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapoLie-
żenia, zPrzejmującyP Lędzie miał prawo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgod-
nione przez Strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przy-
znanej dotacji zPrzejmującyP zwróci niewykorzy-
staną kwotę na konto Województwa Dolnoślą-
skiego BZ WBK S.A. I D/Wrocław nr 53 1090
2398 0000 0006 0801 5968.
w terminie:
– do 15 stycznia kolejnego roku kalendarzowe-

go na lata 2008–2010,
– do 15 kwietnia 2011 za rok 2011.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień
na wykonywanie remontów Lieżących w ramach
zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o fi-
nansach puLlicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3,
zezwala zPrzejmującemuP:
a) naliczyć odsetki ustawowe;
L) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni,

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-
wiedzieć porozumienie ze skutkiem natych-
miastowym.

2. Ddstąpienie od porozumienia wynikające z § 4
pkt 1L nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Prace stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o których mowa w § 1, Lędą wyko-
nywane siłami własnymi luL systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z oLo-
wiązujących przepisów (oznakowanie prac nale-
ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem
na drogach wojewódzkich).

2. z PrzejmującyP we własnym zakresie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień puLlicznych (tekst jednolity Dz. U z
2007 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi
zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania Lędą-
ce przedmiotem umowy oraz zaLezpieczy sprzęt
i materiały celem należytego wykonania zadania.

3. DdLiór prac Lędzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wach z wykonawcami, a Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei zastrzega soLie prawo udziału w
odLiorach końcowych roLót.

4. zPrzekazującyP zastrzega soLie prawo, na każ-
dym etapie prowadzenia przez zPrzejmującegoP
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu, a także sposoLów i prawidłowości
oczyszczania odcinków dróg określonych w § 1
niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zoLowiązuje się woLec zPrzekazują-
cegoP do usuwania i pokrywania kosztów wszel-
kich szkód oraz zaspokajania  roszczeń związa-
nych z realizacją zadań Lędących przedmiotem po-
rozumienia, a w szczególności zPrzejmującyP po-
nosić Lędzie pełną odpowiedzialność cywilną za
wszelkie szkody związane z realizacją porozumie-
nia, w tym również za szkody poniesione przez
osoLy trzecie w przypadku ich powstania z przy-
czyny leżącej po stronie zPrzejmującegoP.

2. W związku z uLezpieczeniem zPrzekazującegoP
dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odręLny dokument –
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność
za powstałą szkodę, Lędący załącznikiem nr 5a i
5L do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez zPrzejmującegoP
umowy z podwykonawcami  odpowiedzialność za
szkody i zaspokajanie roszczeń, o których mowa
w ust. 1, leżą po stronie zPrzejmującegoP.

4. Każda ze stron porozumienia Lędzie niezwłocz-
nie informowała drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody Lędącej wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od
01.04.2008 r. do 31.03.2011 r.

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia.
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2. Porozumienie może Lyć wypowiedziane w cało-
ści luL w części przedmiotu porozumienia.

3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować Lędzie
karami umownymi:
– w wysokości 15w wartości umów, które

zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem jeżeli do wypowiedzenia porozumie-
nia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzejmującegoP,

– w wysokości 15w wartości umów, które
zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
mienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzekazującegoP.

4. W razie naruszenia prawa luL postanowień ni-
niejszego porozumienia zPrzekazującyP luL
zPrzejmującyP może od niego odstąpić ze skut-
kiem natychmiastowym. Wypowiedzenie musi
nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez zPrze-
kazującegoP, zPrzekazującyP zwróci zPrzejmują-
cemuP koszty związane z wynajęciem sprzętu
niezLędnego do prowadzenia utrzymania dróg od
dnia odstąpienia od porozumienia do terminu za-
warcia umowy z wynajmującym sprzęt, o ile taki
zapis został zamieszczony w tej umowie.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zachowania formy pisem-

nej w postaci aneksu zawartego za zgodą oLu
stron.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym poro-
zumieniu Lędą miały zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego, Ustawy o drogach puLlicznych oraz
Ustawy o finansach puLlicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane Lędą w pierwszej kolejności
w sposóL poluLowny. W przypadku Lraku porozu-
mienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu
Lędzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziLy
Przekazującego.

§ 12

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w z dniem podpisania z
mocą oLowiązującą od 01.04.2008 r.

3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-
mienie oLowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednoLrz-
miących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów puLlikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

GRZEGORZ ROMAN

STARDSTA

BEATA PONA

WICESTARDSTA

TADEUSZ BIRECKI

SKARBNIK PDWIATU

WIESŁAW POŚPIECH
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Górowskim
nr DU – Z.081-501/08 z dnia 8 maja 2008 r. (poz.
1747)
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Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Górowskim
nr DU – Z.081-501/08 z dnia 8 maja 2008 r. (poz.
1747)
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Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Górowskim
nr DU – Z.081-501/08 z dnia 8 maja 2008 r. (poz.
1747)
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Załącznik nr 4 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Górowskim
nr DU – Z.081-501/08 z dnia 8 maja 2008 r. (poz.
1747)
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Załącznik nr 5a do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Górowskim
nr DU – Z.081-501/08 z dnia 8 maja 2008 r. (poz.
1747)
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Załącznik nr 5b do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Górowskim
nr DU – Z.081-501/08 z dnia 8 maja 2008 r. (poz.
1747)
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Załącznik nr 6 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Górowskim
nr DU – Z.081-501/08 z dnia 8 maja 2008 r. (poz.
1747)
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1748

POROZUMIENIE NR DU – Z.081-386/08

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich

zawarte w dniu 1 kwietnia 2008 r. pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osoLach:
1. ZLigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
zwanym dalej zPrzekazującymP
a
Powiatem LuLańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osoLach:
1. Walery Czarnecki – Starosta Powiatu LuLańskiego
2. Wojciech ZemLik – Wicestarosta Powiatu LuLańskiego
zwanym dalej zPrzejmującymP

Działając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 2,3 i 4, art. 7a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), a także art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/335/08 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powie-
rzenia Powiatowi LuLańskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzy-
mania dróg wojewódzkich i uchwały nr XXI/106/2008 Rady Powiatu LuLań-
skiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez Powiat LuLański porozumienia w sprawie powierzenia zadań w zakre-
sie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Strony postanawiają
zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. zPrzekazującyP przekazuje, a zPrzejmującyP
przejmuje kompetencje i prawa na drogach
wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) dla:
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nych punktów art. 20 ww. ustawy:
– zpkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi,

chodników, drogowych oLiektów inżynier-
skich, urządzeń zaLezpieczających ruch i
innych urządzeń związanych z drogąP,

– zpkt 11 wykonywanie roLót interwen-
cyjnych, roLót utrzymaniowych i zaLez-
pieczającychP,

– zpkt 12 przeciwdziałanie niszczeniu dróg
przez ich użytkownikówP,

– zpkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja
zieleni w pasie drogowymP

L) drogowych oLiektów inżynierskich w zakre-
sie:
– utrzymania przepustów o średnicy do

ø 60 cm;
– utrzymania nawierzchni na mostach i

wiaduktach drogowych, estakadach oraz
kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania
zawarty jest w załączniku nr 1: zWykaz rze-
czowy zadań do wykonania na drogach woje-
wódzkich w granicach administracyjnych Po-
wiatu LuLańskiego i odcinków dróg wojewódz-
kich przeLiegających poza powiatem określo-
nych w załączniku nr 2. Zakres tych prac defi-
niuje treść art. 4 pkt 20 ustawy o drogach pu-
Llicznych.

3. W ramach zimowego utrzymania dróg zPrzej-
mującyP zoLowiązuje się do utrzymania ich
zgodnie z nadanym im standardem określonym
w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej określonymi w za-
łączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zadania przekazane zPrzejmującemuP realizuje
Powiatowy Zarząd Dróg w LuLaniu, który Lę-
dzie równocześnie upoważniony przez zPrzej-
mującegoP do wykonywania niniejszego poro-
zumienia.

5. Utrzymaniem konstrukcji drogowych oLiektów
inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich
zajmuje się Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we
Wrocławiu.

6. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek
Powiatowego Zarządu Dróg w LuLaniu skiero-
wany do Dolnośląskiej SłużLy Dróg i Kolei we
Wrocławiu – Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei
może wyrazić zgodę na realizację w ramach
środków z dotacji celowej zadania o charakte-
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rze remontowym, pod warunkiem, że nie
wpłynie to na jakość prowadzenia roLót
utrzymaniowych.

7. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich
posiadane przez Dolnośląską SłużLę Dróg i
Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogach wojewódzkich przyjęte na
dany rok kalendarzowy Lędą udostępniane Lez
zLędnej zwłoki Powiatowemu Zarządowi Dróg
w LuLaniu.

8. Drogi wojewódzkie są uLezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez
Dolnośląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

9. Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu
udostępnia Powiatowemu Zarządowi Dróg w
LuLaniu aktualne ogólne warunki uLezpiecze-
nia, o którym mowa w pkt 8.

10. zPrzejmującyP ma oLowiązek współdziałania w
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia
odpowiedzialności zarządcy drogi.

11. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w gra-
nicach administracyjnych Powiatu LuLańskiego
i odcinków dróg wojewódzkich przeLiegają-
cych poza powiatem przejętych w zakresie let-
niego i zimowego utrzymania przez zPrzejmu-
jącegoP określony jest w załączniku nr 2 do ni-
niejszego porozumienia.

12. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im
standardem ZUD położonych w granicach ad-
ministracyjnych Powiatu LuLańskiego i odcin-
ków dróg wojewódzkich przeLiegających poza
powiatem określonych w załączniku nr 2 za-
warty jest w załączniku nr 3 do niniejszego po-
rozumienia.

13. Przekazanie zPrzejmującemuP dróg wojewódz-
kich nastąpi na podstawie protokołu przekazania.
Wzór protokołu przekazania dróg wojewódzkich
na terenie Powiatu LuLańskiego i odcinków dróg
wojewódzkich przeLiegających poza powiatem
określonych w załączniku nr 2 stanowi załącznik
nr 6 do niniejszego porozumienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez zPrzekazującegoP
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkich nadal prowadzone Lędzie przez Dolno-
śląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia
zPrzejmującyP otrzyma dotację celową w kwocie
wynikającej z iloczynu długości dróg oLjętych
porozumieniem i wskaźnika znP. Kwota dotacji
przekazana na realizację porozumienia zostanie
powiększona o koszty administracyjne, które
wynoszą 5w przekazywanej kwoty, a związane
są z rozliczeniem roLót systemem gospodarczym
i systemem zleconym przez administratora.

2. Wskaźnik znP, o którym mowa w pkt. 1, w roku
2008 wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysię-
cy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym dota-

cja przyznana na pokrycie kosztów związanych z
realizacją zadań oLjętych porozumieniem w okre-
sie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oLejmują-
ca również 5w kosztów administracyjnych
zPrzejmującegoP jest równa kwocie 1 107 316 zł
(słownie: jeden milion sto siedem tysięcy trzysta
szesnaście złotych).

3. Wartość wskaźnika znP na każdy następny rok
funkcjonowania porozumienia nie Lędzie niższa
niż wartość wskaźnika w roku poprzednim i
zwiększana Lędzie w każdym kolejnym roku o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty znP na-
stępować Lędzie drogą wspólnego uzgodnienia,
zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego
porozumienia.

4. SposóL przekazania dotacji:
4.1. W 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 10 dni od dnia
oLowiązywania porozumienia w wysokości
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostałe transze zPrzejmującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.2. W kolejnych latach pierwsza transza dotacji
przekazana zostanie w terminie do  15
stycznia kolejnego roku kalendarzowego w
wysokości 1/4 wartości określonej w § 3
ust. 2 powiększoną o zapisy § 3 ust. 3, na-
tomiast kolejne transze dotacji zPrzejmują-
cyP przekaże do 15 dnia każdego następne-
go kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane zPrzej-
mującemuP na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje złożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10-dniowym przed
planowanym terminem przekazania dotacji,
o których mowa w ust. 4.1. i 4.2. W prze-
ciwnym razie transza dotacji przekazana zo-
stanie zPrzejmującemuP w terminie 15 dni
od daty wpływu wniosku o przekazanie do-
tacji do DSDiK.

4.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość przekazania kwoty uzupeł-
niającej do przekazanej wcześniej transzy
dotacji na wniosek zPrzejmującegoP. Taki
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zło-
żyć do DSDiK.

4.5. Transze dotacji przekazywane Lędą przez
zPrzekazującegoP na dochodów w BGŻ S.A.
oddział Jelenia Góra nr 26 2030 0045
1110 0082 5010

5. Rozliczenie dotacji:
5.1 RoLoty wykonywane siłami własnymi rozli-

czane Lędą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.
Podstawy opracowania kosztorysu wyko-
nanych roLót Lędą stanowić:
– w zakresie ilości roLót – oLmiar roLót,
– w zakresie nakładów rzeczowych – Ka-

talogi Nakładów Rzeczowych, a w przy-
padku roLót nieujętych w katalogach –
kalkulacje indywidualne oparte na rze-
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czywistych nakładach roLocizny, mate-
riałów i sprzętu,

– w zakresie cen – puLlikacja SekocenLud
z Lieżącego kwartału – roLocizny: staw-
ka za roLoczogodzinę średnia [netto] w
roLotach inżynieryjnych w regionie dol-
nośląskim; materiałów i pracy sprzętu –
ceny średnie, a w przypadku materiałów
nieujętych w SekocenLudzie – ceny z
faktur zakupu,

– w zakresie narzutów kosztów pośrednich
i kosztów zakupu – puLlikacji SekocenLud
z Lieżącego kwartału, wskaźniki w wyso-
kości średniej dla roLót inżynieryjnych

– wskaźnik zysku – 0w.
5.2. Za roLoty wykonane systemem zleconym

zwrócone zostaną faktycznie poniesione
koszty powiększone o 5w koszty admini-
stracyjne.

5.3. zPrzejmującyP ma oLowiązek rozliczać suk-
cesywnie przekazywaną transzę dotacji w
terminie do 10. dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie
załączając kserokopię faktur wraz z proto-
kołami odLioru roLót poświadczonych za
zgodność z oryginałem oraz potwierdzone
przez pracownika zPrzekazującegoP, a także
kosztorysy powykonawcze sporządzone
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania zsiły wyższejP, tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapoLie-
żenia, zPrzejmującyP Lędzie miał prawo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgod-
nione przez Strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przy-
znanej dotacji zPrzejmującyP zwróci niewykorzy-
staną kwotę w terminie do 15 stycznia kolejne-
go roku kalendarzowego, którego przekazanie
dotacji dotyczyło, na konto Województwa Dol-
nośląskiego BZ WBK S.A. I D/Wrocław nr 53
1090 2398 0000 0006 0801 5968.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień
na wykonywanie remontów Lieżących w ramach
zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o fi-
nansach puLlicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3
zezwala zPrzejmującemuP:
a) naliczyć odsetki ustawowe;
L) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni,

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-
wiedzieć porozumienie ze skutkiem natych-
miastowym

2. Ddstąpienie od porozumienia wynikające z § 4
pkt 1L nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Prace stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o których mowa w § 1, Lędą wyko-
nywane siłami własnymi luL systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z oLo-

wiązujących przepisów (oznakowanie prac nale-
ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem
na drogach wojewódzkich).

2. zPrzejmującyP we własnym zakresie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień puLlicznych (tekst jednolity Dz. U z
2007 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi
zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania Lędą-
ce przedmiotem umowy oraz zaLezpieczy sprzęt
i materiały celem należytego wykonania zadania.

3. DdLiór prac Lędzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wach z wykonawcami, a Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei zastrzega soLie prawo udziału w
odLiorach końcowych roLót.

4. zPrzekazującyP zastrzega soLie prawo, na każ-
dym etapie prowadzenia przez zPrzejmującegoP
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu, a także sposoLów i prawidłowości
oczyszczania odcinków dróg określonych w § 1
niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zoLowiązuje się woLec zPrzekazują-
cegoP do usuwania i pokrywania kosztów wszel-
kich szkód oraz zaspokajania  roszczeń związa-
nych z realizacją zadań Lędących przedmiotem po-
rozumienia, a w szczególności zPrzejmującyP po-
nosić Lędzie pełną odpowiedzialność cywilną za
wszelkie szkody związane z realizacją porozumie-
nia, w tym również za szkody poniesione przez
osoLy trzecie w przypadku ich powstania z przy-
czyny leżącej po stronie zPrzejmującegoP.

2. W związku z uLezpieczeniem zPrzekazującegoP
dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odręLny dokument –
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność
za powstałą szkodę, Lędący załącznikiem nr 5a i
5L do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez zPrzejmującegoP
umowy z podwykonawcami  odpowiedzialność za
szkody i zaspokajanie roszczeń, o których mowa
w ust. 1, leżą po stronie zPrzejmującegoP.

4. Każda ze stron porozumienia Lędzie niezwłocz-
nie informowała drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody Lędącej wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od
01.04.2008 r. do 31.12.2010 r.

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia.

2. Porozumienie może Lyć wypowiedziane w cało-
ści luL w części przedmiotu porozumienia.

3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować Lędzie
karami umownymi:
– w wysokości 15w wartości umów, które

zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
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mienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzejmującegoP,

– w wysokości 15w wartości umów, które
zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami ro-
Lót w celu realizacji prac oLjętych tym po-
rozumieniem, jeżeli do wypowiedzenia po-
rozumienia dojdzie z przyczyn leżących po
stronie zPrzekazującegoP.

4. W razie naruszenia prawa luL postanowień
niniejszego porozumienia zPrzekazującyP luL
zPrzejmującyP może od niego odstąpić ze
skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie
musi nastąpić na piśmie z podaniem uzasad-
nienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez zPrzeka-
zującegoP, zPrzekazującyP zwróci zPrzejmującemuP
koszty związane z wynajęciem sprzętu niezLędnego
do prowadzenia utrzymania dróg od dnia odstąpie-
nia od porozumienia do terminu zawarcia umowy z
wynajmującym sprzęt, o ile taki zapis został za-
mieszczony w tej umowie.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu zawartego za zgodą oLu stron.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym poro-
zumieniu Lędą miały zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego, Ustawy o drogach puLlicznych oraz
Ustawy o finansach puLlicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane Lędą w pierwszej kolejności
w sposóL poluLowny. W przypadku Lraku porozu-
mienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu
Lędzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziLy
Przekazującego.

§ 12

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w z dniem podpisania
3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-

mienie oLowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednoLrz-
miących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów puLlikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

GRZEGORZ ROMAN

STARDSTA

WALERY CZARNECKI

WICESTARDSTA

WOJCIECH ZEMBIK
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim
nr DU – Z.081-386/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1748)
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Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim
nr DU – Z.081-386/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1748)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 149 –  10520  – Poz. 1748

Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim
nr DU – Z.081-386/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1748)
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Załącznik nr 4 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim
nr DU – Z.081-386/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1748)
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Załącznik nr 5a do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim
nr DU – Z.081-386/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1748)
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Załącznik nr 5b do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim
nr DU – Z.081-386/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. (poz.
1748)
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Załącznik nr 6 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubańskim
nr DU – Z.081-386/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1748)
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1749

POROZUMIENIE NR DU – Z.081-446/08

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich

zawarte w dniu 14 kwietnia 2008 r. pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osoLach:
1. ZLigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
zwanym dalej zPrzekazującymP
a
Powiatem LuLińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osoLach:
1. Małgorzatę Drygas-Majka – Starostę LuLińskiego
2. Mirosława Gojdzia – Członka Zarzadu Powiatu LuLińskiego
zwanym dalej zPrzejmującymP

Działając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 2, 3 i 4, art. 7a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), a także art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/337/08 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powie-
rzenia Powiatowi LuLińskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzy-
mania dróg wojewódzkich i uchwały nr XXIV/138/2008 Rady Powiatu w
LuLinie z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie przejęcia przez Powiat LuLiński
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Strony
postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. zPrzekazującyP przekazuje, a zPrzejmującyP
przejmuje kompetencje i prawa na drogach
wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) dla:
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nych punktów art. 20 ww. ustawy:
– zpkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi,

chodników, drogowych oLiektów inżynier-
skich, urządzeń zaLezpieczających ruch i
innych urządzeń związanych z drogąP,

– zpkt 11 wykonywanie roLót interwen-
cyjnych, roLót utrzymaniowych i zaLez-
pieczającychP,

– zpkt 12 przeciwdziałanie niszczeniu dróg
przez ich użytkownikówP,

– zpkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja
zieleni w pasie drogowymP;

L) drogowych oLiektów inżynierskich w zakre-
sie:
– utrzymania przepustów o średnicy do

ø 60 cm;
– utrzymania nawierzchni na mostach i

wiaduktach drogowych, estakadach oraz
kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania
zawarty jest w załączniku nr 1: zWykaz rze-
czowy zadań do wykonania na drogach woje-

wódzkich w granicach administracyjnych Po-
wiatu LuLińskiego i odcinków dróg wojewódz-
kich przeLiegających poza powiatem określo-
nych w załączniku nr 2. Zakres tych prac defi-
niuje treść art. 4 pkt 20 ustawy o drogach pu-
Llicznych.

3. W ramach zimowego utrzymania dróg zPrzej-
mującyP zoLowiązuje się do utrzymania ich
zgodnie z nadanym im standardem określonym
w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej określonymi w za-
łączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zadania przekazane zPrzejmującemuP realizuje
Zarząd Dróg Powiatowych w LuLinie, który
Lędzie równocześnie upoważniony przez
zPrzejmującegoP do wykonywania niniejszego
porozumienia.

5. Utrzymaniem konstrukcji drogowych oLiektów
inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich
zajmuje się Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we
Wrocławiu.

6. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek
Zarządu Dróg Powiatowych w LuLinie skiero-
wany do Dolnośląskiej SłużLy Dróg i Kolei we
Wrocławiu – Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei
może wyrazić zgodę na realizację w ramach
środków z dotacji celowej zadania o charakte-
rze remontowym, pod warunkiem, że nie
wpłynie to na jakość prowadzenia roLót
utrzymaniowych.

7. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich
posiadane przez Dolnośląską SłużLę Dróg i
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Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogach wojewódzkich przyjęte na
dany rok kalendarzowy Lędą udostępniane Lez
zLędnej zwłoki Zarządowi  Dróg Powiatowych
w LuLinie.

8. Drogi wojewódzkie są uLezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez
Dolnośląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

9. Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu
udostępnia Zarządowi Dróg Powiatowych w
LuLinie aktualne ogólne warunki uLezpieczenia,
o którym mowa w pkt 8.

10. zPrzejmującyP ma oLowiązek współdziałania w
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia
odpowiedzialności zarządcy drogi.

11. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w gra-
nicach administracyjnych Powiatu LuLińskiego
i odcinków dróg wojewódzkich przeLiegają-
cych poza powiatem przejętych w zakresie let-
niego i zimowego utrzymania przez zPrzejmu-
jącegoP określony jest w załączniku nr 2 do ni-
niejszego porozumienia.

12. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im
standardem ZUD położonych w granicach ad-
ministracyjnych Powiatu LuLińskiego i odcin-
ków dróg wojewódzkich przeLiegających poza
powiatem określonych w załączniku nr 2 za-
warty jest w załączniku nr 3 do niniejszego po-
rozumienia.

13. Przekazanie zPrzejmującemuP dróg wojewódz-
kich nastąpi na podstawie protokołu przekazania.
Wzór protokołu przekazania dróg wojewódzkich
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego porozu-
mienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez zPrzekazującegoP
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkich nadal prowadzone Lędzie przez Dolno-
śląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia
zPrzejmującyP otrzyma dotację celową w kwocie
wynikającej z iloczynu długości dróg oLjętych
porozumieniem i wskaźnika znP. Kwota dotacji
przekazana na realizację porozumienia zostanie
powiększona o koszty administracyjne, które
wynoszą 5w przekazywanej kwoty, a związane
są z rozliczeniem roLót systemem gospodarczym
i systemem zleconym przez administratora.

2. Wskaźnik znP, o którym mowa w pkt. 1, w roku
2008 wynosi 12 000 zł (słownie: dwanaście ty-
sięcy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym do-
tacja przyznana na pokrycie kosztów związanych
z realizacją zadań oLjętych porozumieniem w
okresie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oLej-
mująca również 5w kosztów administracyjnych
zPrzejmującegoP jest równa kwocie 2 113 719 zł
(słownie: dwa miliony sto trzynaście tysięcy sie-
demset dziewiętnaście  złotych).

3. Wartość wskaźnika znP na każdy następny rok
funkcjonowania porozumienia nie Lędzie niższa
niż wartość wskaźnika w roku poprzednim i
zwiększana Lędzie w każdym kolejnym roku o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty znP na-
stępować Lędzie drogą wspólnego uzgodnienia,
zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego
porozumienia.

4. SposóL przekazania dotacji:
4.1. W 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 30 dni od dnia
oLowiązywania porozumienia w wysokości
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostałe transze zPrzekazującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.2. W kolejnych latach pierwsza transza dotacji
przekazana zostanie w terminie do  15
stycznia kolejnego roku kalendarzowego w
wysokości określonej w § 3 ust. 2 powięk-
szonej o 1/3 tej kwoty z uwzględnieniem
pozostałych zapisów § 3 ust. 3 (tj. roczna
kwota dotacji) w wysokosci 1/4 wyliczonej
kwoty, natomiast kolejne transze dotacji
zPrzekazujacyP przekaże do 15 dnia każde-
go następnego kwartału z zastrzeżeniem
punktu 4.4.

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane zPrzej-
mującemuP na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje złożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10-dniowym przed
planowanym terminem przekazania dotacji,
o których mowa w ust. 4.1. i 4.2.  W prze-
ciwnym razie transza dotacji przekazana zo-
stanie zPrzejmującemuP w terminie 15 dni
od daty wpływu wniosku o przekazanie do-
tacji do DSDiK.

4.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość przekazania kwoty uzupeł-
niającej do przekazanej wcześniej transzy
dotacji na wniosek zPrzejmującegoP. Taki
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zło-
żyć do DSDiK.

4.5. Transze dotacji przekazywane Lędą przez
zPrzekazującegoP na konto Dominet Bank
S.A. I D/L w LuLinie 06 16900013204
800314601 0001

5. Rozliczenie dotacji:
5.1 RoLoty wykonywane siłami własnymi rozli-

czane Lędą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.
Podstawy opracowania kosztorysu wyko-
nanych roLót Lędą stanowić:
– w zakresie ilości roLót – oLmiar roLót,
– w zakresie nakładów rzeczowych – Ka-

talogi Nakładów Rzeczowych, a w przy-
padku roLót nieujętych w katalogach –
kalkulacje indywidualne oparte na rze-
czywistych nakładach roLocizny, mate-
riałów i sprzętu,

– w zakresie cen – puLlikacja SekocenLud
z Lieżącego kwartału – roLocizny: staw-
ka za roLoczogodzinę średnia [netto] w
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roLotach inżynieryjnych w regionie dol-
nośląskim; materiałów i pracy sprzętu –
ceny średnie, a w przypadku materiałów
nieujętych w SekocenLudzie – ceny z
faktur zakupu,

– w zakresie narzutów kosztów pośrednich
i kosztów zakupu – puLlikacji SekocenLud
z Lieżącego kwartału, wskaźniki w wyso-
kości średniej dla roLót inżynieryjnych

– wskaźnik zysku – 0w.
5.2. Za roLoty wykonane systemem zleconym

zwrócone zostaną faktycznie poniesione
koszty powiększone o 5w koszty admini-
stracyjne.

5.3. zPrzejmującyP ma oLowiązek rozliczać suk-
cesywnie przekazywaną transzę dotacji w
terminie do 10. dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie,
załączając kserokopię faktur wraz z proto-
kołami odLioru roLót poświadczonych za
zgodność z oryginałem oraz potwierdzone
przez pracownika zPrzekazującegoP, a także
kosztorysy powykonawcze sporządzone
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania zsiły wyższejP, tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapoLie-
żenia, zPrzejmującyP Lędzie miał prawo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgod-
nione przez Strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przy-
znanej dotacji zPrzejmującyP zwróci niewykorzy-
staną kwotę na konto Województwa Dolnoślą-
skiego BZ WBK S.A. I D/Wrocław nr 53 1090
2398 0000 0006 0801 5968.
w terminie:
– do 15 stycznia roku kalendarzowego za lata

2008–2010
– do 15 kwietnia 2011 za rok 2011.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień
na wykonywanie remontów Lieżących w ramach
zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu mają
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o fi-
nansach puLlicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3,
zezwala zPrzejmującemuP:
a) naliczyć odsetki ustawowe;
L) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni,

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-
wiedzieć porozumienie ze skutkiem natych-
miastowym.

2. Ddstąpienie od porozumienia wynikające z § 4
pkt 1L nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Prace stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o których mowa w § 1, Lędą wyko-
nywane siłami własnymi luL systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z oLo-
wiązujących przepisów (oznakowanie prac nale-
ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem
na drogach wojewódzkich).

2. zPrzejmującyP we własnym zakresie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień puLlicznych (tekst jednolity Dz. U z
2007 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi
zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania Lędą-
ce przedmiotem umowy oraz zaLezpieczy sprzęt
i materiały celem należytego wykonania zadania.

3. DdLiór prac Lędzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wach z wykonawcami, a Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei zastrzega soLie prawo udziału w
odLiorach końcowych roLót.

4. zPrzekazującyP zastrzega soLie prawo, na każdym
etapie prowadzenia przez zPrzejmującegoP zadań w
zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg, do
pełnej kontroli dokumentacji oraz sprzętu, a także
sposoLów i prawidłowości oczyszczania odcinków
dróg określonych w § 1 niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zoLowiązuje się woLec zPrzekazują-
cegoP do usuwania i pokrywania kosztów wszel-
kich szkód oraz zaspokajania  roszczeń związa-
nych z realizacją zadań Lędących przedmiotem po-
rozumienia, a w szczególności zPrzejmującyP po-
nosić Lędzie pełną odpowiedzialność cywilną za
wszelkie szkody związane z realizacją porozumie-
nia, w tym również za szkody poniesione przez
osoLy trzecie w przypadku ich powstania z przy-
czyny leżącej po stronie zPrzejmującegoP.

2. W związku z uLezpieczeniem zPrzekazującegoP
dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odręLny dokument –
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność
za powstałą szkodę, Lędący załącznikiem nr 5a i
5L do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez zPrzejmującegoP
umowy z podwykonawcami odpowiedzialność za
szkody i zaspokajanie roszczeń, o których mowa
w ust. 1, leżą po stronie zPrzejmującegoP.

4. Każda ze stron porozumienia Lędzie niezwłocz-
nie informowała drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody Lędącej wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od
01.04.2008 r. do 31.03.2011 r.

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia.

2. Porozumienie może Lyć wypowiedziane w cało-
ści luL w części przedmiotu porozumienia.

3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować Lędzie
karami umownymi:
– w wysokości 15w wartości umów, które

zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
mienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzejmującegoP,

– w wysokości 15w wartości umów, które
zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
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w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
mienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzekazującegoP.

4. W razie naruszenia prawa luL postanowień ni-
niejszego porozumienia zPrzekazującyP luL
zPrzejmującyP może od niego odstąpić ze skut-
kiem natychmiastowym. Wypowiedzenie musi
nastąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez zPrzeka-
zującegoP, zPrzekazującyP zwróci zPrzejmującemuP
koszty związane z wynajęciem sprzętu niezLędnego
do prowadzenia utrzymania dróg od dnia odstąpie-
nia od porozumienia do terminu zawarcia umowy z
wynajmującym sprzęt, o ile taki zapis został za-
mieszczony w tej umowie.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu zawartego za zgodą oLu stron.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym poro-
zumieniu Lędą miały zastosowanie przepisy Kodek-

su Cywilnego, Ustawy o drogach puLlicznych oraz
Ustawy o finansach puLlicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane Lędą w pierwszej kolejności
w sposóL poluLowny. W przypadku Lraku porozu-
mienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu
Lędzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziLy
Przekazującego.

§ 12

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w z dniem podpisania z
mocą oLowiązujacą od 1 kwietnia 2008 r.

3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-
mienie oLowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednoLrz-
miących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów puLlikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

GRZEGORZ ROMAN

STARDSTA

MAŁGORZTA DRYGAS-MAJKA

WICESTARDSTA

MIROSŁAW GOJDŹ
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim
nr DU – Z.081-446/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r.
(poz. 1749)
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Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim
nr DU – Z.081-446/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r.
(poz. 1749)
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Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim
nr DU – Z.081-446/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r.
(poz. 1749)
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Załącznik nr 4 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim
nr DU – Z.081-446/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r.
(poz. 1749)
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Załącznik nr 5a do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim
nr DU – Z.081-446/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r.
(poz. 1749)
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Załącznik nr 5b do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim
nr DU – Z.081-446/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r.
(poz. 1749)
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Załącznik nr 6 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim
nr DU – Z.081-446/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r.
(poz. 1749)
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1750

POROZUMIENIE NR DU – Z.081-472/08

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich

zawarte w dniu 1 kwietnia 2008 r. pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osoLach:
1. ZLigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
zwanym dalej zPrzekazującymP
a
Powiatem Milickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osoLach:
1. Piotr Lech – Starostę Milicki
2. Piotr Dskwarek – Wicestarosta
zwanym dalej zPrzejmującymP

Działając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 2, 3 i 4, art. 7a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), a także art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), oraz uchwały nr XXV/334/08 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powie-
rzenia Powiatowi Milickiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg wojewódzkich i uchwały nr XI/79/2008 Rady Powiatu Milickiego z
dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Miliczu
do zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie prze-
jęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
Strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. zPrzekazującyP przekazuje, a zPrzejmującyP
przejmuje kompetencje i prawa na drogach
wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) dla:
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nych punktów art. 20 ww. ustawy:
– zpkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi,

chodników, drogowych oLiektów inżynier-
skich, urządzeń zaLezpieczających ruch i
innych urządzeń związanych z drogąP,

– zpkt 11 wykonywanie roLót interwen-
cyjnych, roLót utrzymaniowych i zaLez-
pieczającychP,

– zpkt. 12 przeciwdziałanie niszczeniu
dróg przez ich użytkownikówP,

– zpkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja
zieleni w pasie drogowymP.

L) drogowych oLiektów inżynierskich w zakre-
sie:
– utrzymania przepustów o średnicy do

ø 60 cm;
– utrzymania nawierzchni na mostach i

wiaduktach drogowych, estakadach oraz
kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania
zawarty jest w załączniku nr 1: zWykaz rze-

czowy zadań do wykonania na drogach woje-
wódzkich w granicach administracyjnych Po-
wiatu Milickiego i odcinków dróg wojewódz-
kich przeLiegających poza powiatem określo-
nych w załączniku nr 2. Zakres tych prac defi-
niuje treść art. 4 pkt 20 ustawy o drogach pu-
Llicznych.

3. W ramach zimowego utrzymania dróg zPrzej-
mującyP zoLowiązuje się do utrzymania ich
zgodnie z nadanym im standardem określonym
w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej określonymi w za-
łączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zadania przekazane zPrzejmującemuP realizuje
Zarząd Dróg Powiatowych w Miliczu, który
Lędzie równocześnie upoważniony przez
zPrzejmującegoP do wykonywania niniejszego
porozumienia.

5. Utrzymaniem konstrukcji drogowych oLiektów
inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich
zajmuje się Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we
Wrocławiu.

6. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek
Zarządu Dróg Powiatowych w Miliczu skiero-
wany do Dolnośląskiej SłużLy Dróg i Kolei we
Wrocławiu – Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei
może wyrazić zgodę na realizację w ramach
środków z dotacji celowej zadania o charakte-
rze remontowym, pod warunkiem, że nie
wpłynie to na jakość prowadzenia roLót
utrzymaniowych.
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7. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich
posiadane przez Dolnośląską SłużLę Dróg i
Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogach wojewódzkich przyjęte na
dany rok kalendarzowy Lędą udostępniane Lez
zLędnej zwłoki Zarządowi  Dróg Powiatowych
w Miliczu.

8. Drogi wojewódzkie są uLezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez
Dolnośląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

9. Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu
udostępnia Zarządowi Dróg Powiatowych w
Miliczu aktualne ogólne warunki uLezpieczenia,
o którym mowa w pkt 8.

10. zPrzejmującyP ma oLowiązek współdziałania w
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia
odpowiedzialności zarządcy drogi.

11. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w gra-
nicach administracyjnych Powiatu Milickiego i
odcinków dróg wojewódzkich przeLiegających
poza powiatem przejętych w zakresie letniego i
zimowego utrzymania przez zPrzejmującegoP
określony jest w załączniku nr 2 do niniejszego
porozumienia.

12. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im
standardem ZUD położonych w granicach ad-
ministracyjnych Powiatu Molickiego i odcinków
dróg wojewódzkich przeLiegających poza po-
wiatem określonych w załączniku nr 2 zawarty
jest w załączniku nr 3 do niniejszego porozu-
mienia.

13. Przekazanie zPrzejmującemuP dróg wojewódz-
kich nastąpi na podstawie protokołu przekazania.
Wzór protokołu przekazania dróg wojewódzkich
na terenie Powiatu Molickiego i odcinków dróg
wojewódzkich przeLiegających poza powiatem
określonych w załączniku nr 2 stanowi załącz-
nik nr 6 do niniejszego porozumienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez zPrzekazującegoP
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkich nadal prowadzone Lędzie przez Dolno-
śląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia
zPrzejmującyP otrzyma dotację celową w kwocie
wynikającej z iloczynu długości dróg oLjętych
porozumieniem i wskaźnika znP. Kwota dotacji
przekazana na realizację porozumienia zostanie
powiększona o koszty administracyjne, które
wynoszą 5w przekazywanej kwoty, a związane
są z rozliczeniem roLót systemem gospodarczym
i systemem zleconym przez administratora.

2. Wskaźnik znP, o którym mowa w pkt. 1, w roku
2008 wynosi 12 000 zł (słownie: dwanaście ty-
sięcy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym do-
tacja przyznana na pokrycie kosztów związanych
z realizacją zadań oLjętych porozumieniem w
okresie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oLej-

mująca również 5w kosztów administracyjnych
zPrzejmującegoP jest równa kwocie 318 314 zł
(słownie: trzysta osiemnaście tysiecy trzysta
czternaście złotych).

3. Wartość wskaźnika znP na każdy następny rok
funkcjonowania porozumienia nie Lędzie niższa
niż wartość wskaźnika w roku poprzednim i
zwiększana Lędzie w każdym kolejnym roku o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty znP na-
stępować Lędzie drogą wspólnego uzgodnienia,
zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego
porozumienia.

4. SposóL przekazania dotacji:
4.1. W 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 30 dni od dnia
oLowiązywania porozumienia w wysokości
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostałe transze zPrzekazującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.2. W kolejnych latach pierwsza transza dotacji
przekazana zostanie w terminie do  15 stycz-
nia kolejnego roku kalendarzowego w wyso-
kości określonej w § 3 ust. 2 powiększonej o
1/3 tej kwoty z uwzględnieniem pozostałych
zapisów § 3 ust. 3 (tj. roczna kwota dotacji)
w wysokości 1/4 wyliczonej kwoty, nato-
miast kolejne transze dotacji zPrzekazującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane zPrzej-
mującemuP na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje złożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10-dniowym przed
planowanym terminem przekazania dotacji,
o których mowa w ust. 4.1. i 4.2.  W prze-
ciwnym razie transza dotacji przekazana zo-
stanie zPrzejmującemuP w terminie 15 dni
od daty wpływu wniosku o przekazanie do-
tacji do DSDiK.

4.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość przekazania kwoty uzupeł-
niającej do przekazanej wcześniej transzy
dotacji na wniosek zPrzejmującegoP. Taki
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zło-
żyć do DSDiK.

4.5. Transze dotacji przekazywane Lędą przez
zPrzekazującegoP na konto Banku Spół-
dzielczego w Miliczu nr 46 9582 0000
2000 0000 0550 0005

5. Rozliczenie dotacji:
5.1 RoLoty wykonywane siłami własnymi rozli-

czane Lędą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.
Podstawy opracowania kosztorysu wyko-
nanych roLót Lędą stanowić:
– w zakresie ilości roLót – oLmiar roLót
– w zakresie nakładów rzeczowych – Ka-

talogi Nakładów Rzeczowych, a w przy-
padku roLót nieujętych w katalogach –
kalkulacje indywidualne oparte na rze-
czywistych nakładach roLocizny, mate-
riałów i sprzętu,
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– w zakresie cen – puLlikacja SekocenLud
z Lieżącego kwartału – roLocizny: staw-
ka za roLoczogodzinę średnia [netto] w
roLotach inżynieryjnych w regionie dol-
nośląskim; materiałów i pracy sprzętu –
ceny średnie, a w przypadku materiałów
nieujętych w SekocenLudzie – ceny z
faktur zakupu,

– w zakresie narzutów kosztów pośrednich
i kosztów zakupu – puLlikacji SekocenLud
z Lieżącego kwartału, wskaźniki w wyso-
kości średniej dla roLót inżynieryjnych

– wskaźnik zysku – 0w.
5.2. Za roLoty wykonane systemem zleconym

zwrócone zostaną faktycznie poniesione
koszty powiększone o 5w koszty admini-
stracyjne.

5.3. zPrzejmującyP ma oLowiązek rozliczać suk-
cesywnie przekazywaną transzę dotacji w
terminie do 10. dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu którego dotyczy rozliczenie,
załączając kserokopię faktur wraz z proto-
kołami odLioru roLót poświadczonych za
zgodność z oryginałem oraz potwierdzone
przez pracownika zPrzekazującegoP, a także
kosztorysy powykonawcze sporządzone
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania zsiły wyższejP tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapoLie-
żenia, zPrzejmującyP Lędzie miał prawo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgod-
nione przez Strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przy-
znanej dotacji zPrzejmującyP zwróci niewykorzy-
staną kwotę w terminie do 15 stycznia kolejne-
go roku kalendarzowego, którego przekazanie
dotacji dotyczyło, na konto Województwa Dol-
nośląskiego BZ WBK S.A. I D/Wrocław nr 53
1090 2398 0000 0006 0801 5968.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień
na wykonywanie remontów Lieżących w ramach
zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o fi-
nansach puLlicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3,
zezwala zPrzejmującemuP:
a) naliczyć odsetki ustawowe;
L) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni,

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-
wiedzieć porozumienie ze skutkiem natych-
miastowym.

2. Ddstąpienie od porozumienia wynikające z § 4
pkt 1L nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Prace stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o których mowa w § 1, Lędą wyko-
nywane siłami własnymi luL systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z oLo-
wiązujących przepisów (oznakowanie prac nale-

ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem
na drogach wojewódzkich).

2. zPrzejmującyP we własnym zakresie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień puLlicznych (tekst jednolity Dz. U z
2007 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi
zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania Lędą-
ce przedmiotem umowy oraz zaLezpieczy sprzęt
i materiały celem należytego wykonania zadania.

3. DdLiór prac Lędzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wach z wykonawcami, a Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei zastrzega soLie prawo udziału w
odLiorach końcowych roLót.

4. zPrzekazującyP zastrzega soLie prawo, na każ-
dym etapie prowadzenia przez zPrzejmującegoP
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu, a także sposoLów i prawidłowości
oczyszczania odcinków dróg określonych w § 1
niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zoLowiązuje się woLec zPrzekazują-
cegoP do usuwania i pokrywania kosztów wszel-
kich szkód oraz zaspokajania  roszczeń związa-
nych z realizacją zadań Lędących przedmiotem po-
rozumienia, a w szczególności zPrzejmującyP po-
nosić Lędzie pełną odpowiedzialność cywilną za
wszelkie szkody związane z realizacją porozumie-
nia, w tym również za szkody poniesione przez
osoLy trzecie w przypadku ich powstania z przy-
czyny leżącej po stronie zPrzejmującegoP.

2. W związku z uLezpieczeniem zPrzekazującegoP
dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odręLny dokument –
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność
za powstałą szkodę, Lędący załącznikiem nr 5a i
5L do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez zPrzejmującegoP
umowy z podwykonawcami  odpowiedzialność za
szkody i zaspokajanie roszczeń, o których mowa
w ust. 1, leżą po stronie zPrzejmującegoP.

4. Każda ze stron porozumienia Lędzie niezwłocz-
nie informowała drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody Lędącej wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od
01.04.2008 r. do 31.03.2011 r.

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia.

2. Porozumienie może Lyć wypowiedziane w cało-
ści luL w części przedmiotu porozumienia.

3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować Lędzie
karami umownymi:
– w wysokości 15w wartości umów, które

zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 149 –  10545  – Poz. 1750

mienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzejmującegoP,

– w wysokości 15w wartości umów, które
zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami ro-
Lót w celu realizacji prac oLjętych tym po-
rozumieniem, jeżeli do wypowiedzenia po-
rozumienia dojdzie z przyczyn leżących po
stronie zPrzekazującegoP.

4. W razie naruszenia prawa luL postanowień
niniejszego porozumienia zPrzekazującyP luL
zPrzejmującyP może od niego odstąpić ze
skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie
musi nastąpić na piśmie z podaniem uzasad-
nienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez zPrzeka-
zującegoP, zPrzekazującyP zwróci zPrzejmującemuP
koszty związane z wynajęciem sprzętu niezLędnego
do prowadzenia utrzymania dróg od dnia odstąpie-
nia od porozumienia, do terminu zawarcia umowy z
wynajmującym sprzęt o ile taki zapis został za-
mieszczony w tej umowie.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu zawartego za zgodą oLu stron.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym poro-
zumieniu Lędą miały zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego, Ustawy o drogach puLlicznych oraz
Ustawy o finansach puLlicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane Lędą w pierwszej kolejności
w sposóL poluLowny. W przypadku Lraku porozu-
mienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu
Lędzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziLy
Przekazującego.

§ 12

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w z dniem podpisania.
3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-

mienie oLowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednoLrz-
miących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów puLlikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

GRZEGORZ ROMAN

STARDSTA

PIOTR LECH

WICESTARDSTA

PIOTR OSKWAREK
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Milickim
nr DU – Z.081-472/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1750)
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Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Milickim
nr DU – Z.081-472/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 17504)
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Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim
nr DU – Z.081-472/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1750)
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Załącznik nr 4 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim
nr DU – Z.081-472/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1750)
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Załącznik nr 5a do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim
nr DU – Z.081-472/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1750)
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Załącznik nr 5b do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim
nr DU – Z.081-472/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. (poz.
1750)
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Załącznik nr 6 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Lubińskim
nr DU – Z.081-472/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1750)
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1751

POROZUMIENIE NR DU – Z.081-385/08

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich

zawarte w dniu 1 kwietnia 2008 r. pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osoLach:
1. ZLigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
zwanym dalej zPrzekazującymP
a
Powiatem Dleśnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osoLach:
1. ZLigniew Potyrała – Starosta Powiatu Dleśnickiego
2. Henryk Sarnowski – Wicestarosta Powiatu Dleśnickiego
zwanym dalej zPrzejmującymP

Działając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 2, 3 i 4, art. 7a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), a także art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/336/08 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.03.2008 r. w sprawie powierzenia
Powiatowi Dleśnickiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich i Uchwały nr XIV/97/2008 Rady Powiatu Dleśnickiego z
dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Dleśnic-
kiego do zawarcia porozumienia z Województwem Dolnośląskim w sprawie
przejęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódz-
kich Strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. zPrzekazującyP przekazuje, a zPrzejmującyP
przejmuje kompetencje i prawa na drogach
wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) dla:
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nych punktów art. 20 ww. ustawy:
– zpkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi,

chodników, drogowych oLiektów inżynier-
skich, urządzeń zaLezpieczających ruch i
innych urządzeń związanych z drogąP,

– zpkt 11 wykonywanie roLót interwen-
cyjnych, roLót utrzymaniowych i zaLez-
pieczającychP,

– zpkt 12 przeciwdziałanie niszczeniu dróg
przez ich użytkownikówP,

– zpkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja
zieleni w pasie drogowymP.

L) drogowych oLiektów inżynierskich w zakre-
sie:
– utrzymania przepustów o średnicy do

ø 60 cm;
– utrzymania nawierzchni na mostach i

wiaduktach drogowych, estakadach oraz
kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania
zawarty jest w załączniku nr 1: zWykaz rze-

czowy zadań do wykonania na drogach woje-
wódzkich w granicach administracyjnych Po-
wiatu Dleśnickiego i odcinków dróg woje-
wódzkich przeLiegających poza powiatem
określonych w załączniku nr 2. Zakres tych
prac definiuje treść art. 4 pkt 20 ustawy o
drogach puLlicznych.

3. W ramach zimowego utrzymania dróg zPrzej-
mującyP zoLowiązuje się do utrzymania ich
zgodnie z nadanym im standardem określonym
w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej określonymi w za-
łączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zadania przekazane zPrzejmującemuP realizuje
Zarząd Dróg Powiatowych w Dleśnicy, który
Lędzie równocześnie upoważniony przez
zPrzejmującegoP do wykonywania niniejszego
porozumienia.

5. Utrzymaniem konstrukcji drogowych oLiektów
inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich
zajmuje się Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we
Wrocławiu.

6. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek
Zarządu Dróg Powiatowych w Dleśnicy skie-
rowany do Dolnośląskiej SłużLy Dróg i Kolei
we Wrocławiu – Dolnośląska SłużLa Dróg i
Kolei może wyrazić zgodę na realizację w ra-
mach środków z dotacji celowej zadania o cha-
rakterze remontowym, pod warunkiem, że nie
wpłynie to na jakość prowadzenia roLót
utrzymaniowych.
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7. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich
posiadane przez Dolnośląską SłużLę Dróg i
Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogach wojewódzkich przyjęte na
dany rok kalendarzowy Lędą udostępniane Lez
zLędnej zwłoki Zarządowi  Dróg Powiatowych
w Dleśnicy.

8. Drogi wojewódzkie są uLezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez
Dolnośląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

9. Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu
udostępnia Zarządowi Dróg Powiatowych w
Dleśnicy aktualne ogólne warunki uLezpiecze-
nia, o którym mowa w pkt 8.

10. zPrzejmującyP ma oLowiązek współdziałania w
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia
odpowiedzialności zarządcy drogi.

11. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w gra-
nicach administracyjnych Powiatu Dleśnickiego
i odcinków dróg wojewódzkich przeLiegają-
cych poza powiatem w zakresie letniego i zi-
mowego utrzymania przez zPrzejmującegoP
określony jest w załączniku nr 2 do niniejszego
porozumienia.

12. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im
standardem ZUD położonych w granicach ad-
ministracyjnych Powiatu Dleśnickiego i odcin-
ków dróg wojewódzkich przeLiegających poza
powiatem określonych w załączniku nr 2 za-
warty jest w załączniku nr 3 do niniejszego po-
rozumienia.

13. Przekazanie zPrzejmującemuP dróg wojewódz-
kich nastąpi na podstawie protokołu przekazania.
Wzór protokołu przekazania dróg wojewódzkich
na terenie Powiatu Dleśnickiego i odcinków
dróg wojewódzkich przeLiegających poza po-
wiatem określonych w załączniku nr 2 stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego porozumienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez zPrzekazującegoP
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkich nadal prowadzone Lędzie przez Dolno-
śląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia
zPrzejmującyP otrzyma dotację celową w kwocie
wynikającej z iloczynu długości dróg oLjętych
porozumieniem i wskaźnika znP. Kwota dotacji
przekazana na realizację porozumienia zostanie
powiększona o koszty administracyjne, które
wynoszą 5w przekazywanej kwoty, a związane
są z rozliczeniem roLót systemem gospodarczym
i systemem zleconym przez administratora.

2. Wskaźnik znP, o którym mowa w pkt. 1, w roku
2008 wynosi 12 000 zł (słownie: dwanaście ty-
sięcy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym do-
tacja przyznana na pokrycie kosztów związanych
z realizacją zadań oLjętych porozumieniem w
okresie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oLej-

mująca również 5w kosztów administracyjnych
zPrzejmującegoP jest równa kwocie 730 277 zł
(słownie: siedemset trzydzieści tysięcy dwieście
siedemdziesiąt siedem).

3. Wartość wskaźnika znP na każdy następny rok
funkcjonowania porozumienia nie Lędzie niższa
niż wartość wskaźnika w roku poprzednim i
zwiększana Lędzie w każdym kolejnym roku o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty znP na-
stępować Lędzie drogą wspólnego uzgodnienia,
zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego
porozumienia.

4. SposóL przekazania dotacji:
4.1. W 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 10 dni od dnia
oLowiązywania porozumienia w wysokości
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostałe transze zPrzejmującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.2. W kolejnych latach pierwsza transza dotacji
przekazana zostanie w terminie do  15
stycznia kolejnego roku kalendarzowego w
wysokości 1/4 wartości określonej w § 3
ust. 2 powiększoną o zapisy § 3 ust. 3, na-
tomiast kolejne transze dotacji zPrzejmują-
cyP przekaże do 15 dnia każdego następne-
go kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane zPrzej-
mującemuP na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje złożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10-dniowym przed
planowanym terminem przekazania dotacji,
o których mowa w ust. 4.1. i 4.2.  W prze-
ciwnym razie transza dotacji przekazana zo-
stanie zPrzejmującemuP w terminie 15 dni
od daty wpływu wniosku o przekazanie do-
tacji do DSDiK.

4.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość przekazania kwoty uzupeł-
niającej do przekazanej wcześniej transzy
dotacji na wniosek zPrzejmującegoP. Taki
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zło-
żyć do DSDiK.

4.5. Transze dotacji przekazywane Lędą przez
zPrzekazującegoP na konto Powiatu Dle-
śnickiego w Lanku Spółdzielczym w Dleśni-
cy nr 21 9584 0008 2001 0000 7777
0001

5. Rozliczenie dotacji:
5.1 RoLoty wykonywane siłami własnymi rozli-

czane Lędą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.
Podstawy opracowania kosztorysu wyko-
nanych roLót Lędą stanowić:
– w zakresie ilości roLót – oLmiar roLót
– w zakresie nakładów rzeczowych – Ka-

talogi Nakładów Rzeczowych, a w przy-
padku roLót nieujętych w katalogach –
kalkulacje indywidualne oparte na rze-
czywistych nakładach roLocizny, mate-
riałów i sprzętu,
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– w zakresie cen – puLlikacja SekocenLud
z Lieżącego kwartału – roLocizny: staw-
ka za roLoczogodzinę średnia [netto] w
roLotach inżynieryjnych w regionie dol-
nośląskim; materiałów i pracy sprzętu –
ceny średnie, a w przypadku materiałów
nieujętych w SekocenLudzie – ceny z
faktur zakupu,

– w zakresie narzutów kosztów pośrednich
i kosztów zakupu – puLlikacji SekocenLud
z Lieżącego kwartału, wskaźniki w wyso-
kości średniej dla roLót inżynieryjnych

– wskaźnik zysku – 0w.
5.2. Za roLoty wykonane systemem zleconym

zwrócone zostaną faktycznie poniesione
koszty powiększone o 5w koszty admini-
stracyjne.

5.3. zPrzejmującyP ma oLowiązek rozliczać suk-
cesywnie przekazywaną transzę dotacji w
terminie do 10. dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie,
załączając kserokopię faktur wraz z proto-
kołami odLioru roLót poświadczonych za
zgodność z oryginałem oraz potwierdzone
przez pracownika zPrzekazującegoP, a także
kosztorysy powykonawcze sporządzone
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania zsiły wyższejP, tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapoLie-
żenia, zPrzejmującyP Lędzie miał prawo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgod-
nione przez Strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przy-
znanej dotacji zPrzejmującyP zwróci niewykorzy-
staną kwotę w terminie do 15 stycznia kolejne-
go roku kalendarzowego, którego przekazanie
dotacji dotyczyło, na konto Województwa Dol-
nośląskiego BZ WBK S.A. I D/Wrocław nr 53
1090 2398 0000 0006 0801 5968.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień
na wykonywanie remontów Lieżących w ramach
zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o fi-
nansach puLlicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3,
zezwala zPrzejmującemuP:
a) naliczyć odsetki ustawowe;
L) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni,

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-
wiedzieć porozumienie ze skutkiem natych-
miastowym.

2. Ddstąpienie od porozumienia wynikające z § 4
pkt 1L nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Prace stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o których mowa w § 1, Lędą wyko-
nywane siłami własnymi luL systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z oLo-
wiązujących przepisów (oznakowanie prac nale-

ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem
na drogach wojewódzkich).

2. zPrzejmującyP we własnym zakresie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień puLlicznych (tekst jednolity Dz. U z
2007 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi
zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania Lędą-
ce przedmiotem umowy oraz zaLezpieczy sprzęt
i materiały celem należytego wykonania zadania.

3. DdLiór prac Lędzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wach z wykonawcami, a Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei zastrzega soLie prawo udziału w
odLiorach końcowych roLót.

4. zPrzekazującyP zastrzega soLie prawo, na każ-
dym etapie prowadzenia przez zPrzejmującegoP
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu, a także sposoLów i prawidłowości
oczyszczania odcinków dróg określonych w § 1
niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zoLowiązuje się woLec zPrzekazują-
cegoP do usuwania i pokrywania kosztów wszel-
kich szkód oraz zaspokajania  roszczeń związa-
nych z realizacją zadań Lędących przedmiotem po-
rozumienia, a w szczególności zPrzejmującyP po-
nosić Lędzie pełną odpowiedzialność cywilną za
wszelkie szkody związane z realizacją porozumie-
nia, w tym również za szkody poniesione przez
osoLy trzecie w przypadku ich powstania z przy-
czyny leżącej po stronie zPrzejmującegoP.

2. W związku z uLezpieczeniem zPrzekazującegoP
dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odręLny dokument –
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność
za powstałą szkodę, Lędący załącznikiem nr 5a i
5L do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez zPrzejmującegoP
umowy z podwykonawcami  odpowiedzialność za
szkody i zaspokajanie roszczeń, o których mowa
w ust. 1, leżą po stronie zPrzejmującegoP.

4. Każda ze stron porozumienia Lędzie niezwłocz-
nie informowała drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody Lędącej wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od
01.04.2008 r. do 31.03.2011 r.

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia.

2. Porozumienie może Lyć wypowiedziane w cało-
ści luL w części przedmiotu porozumienia.

3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować Lędzie
karami umownymi:
– w wysokości 15w wartości umów, które

zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
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mienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzejmującegoP,

– w wysokości 15w wartości umów, które
zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami ro-
Lót w celu realizacji prac oLjętych tym po-
rozumieniem, jeżeli do wypowiedzenia po-
rozumienia dojdzie z przyczyn leżących po
stronie zPrzekazującegoP.

4. W razie naruszenia prawa luL postanowień
niniejszego porozumienia zPrzekazującyP luL
zPrzejmującyP może od niego odstąpić ze
skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie
musi nastąpić na piśmie z podaniem uzasad-
nienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez zPrzeka-
zującegoP, zPrzekazującyP zwróci zPrzejmującemuP
koszty związane z wynajęciem sprzętu niezLędnego
do prowadzenia utrzymania dróg od dnia odstąpie-
nia od porozumienia do terminu zawarcia umowy z
wynajmującym sprzęt, o ile taki zapis został za-
mieszczony w tej umowie.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu zawartego za zgodą oLu stron.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym poro-
zumieniu Lędą miały zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego, Ustawy o drogach puLlicznych oraz
Ustawy o finansach puLlicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane Lędą w pierwszej kolejności
w sposóL poluLowny. W przypadku Lraku porozu-
mienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu
Lędzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziLy
Przekazującego.

§ 12

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w z dniem podpisania
3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-

mienie oLowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednoLrz-
miących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów puLlikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

GRZEGORZ ROMAN

STARDSTA

ZBIGNIEW POTYRAŁA

WICESTARDSTA

HENRYK SARNOWSKI
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Oleśnickim
nr DU – Z.081-385/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1751)
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Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Oleśnickim
nr DU – Z.081-385/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1751)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 149 –  10562  – Poz. 1751

Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Oleśnickim
nr DU – Z.081-385/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1751)
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Załącznik nr 4 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Oleśnickim
nr DU – Z.081-385/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1751)
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Załącznik nr 5a do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Oleśnickim
nr DU – Z.081-385/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1751)
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Załącznik nr 5b do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Oleśnickim
nr DU – Z.081-385/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. (poz.
1751)
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Załącznik nr 6 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Oleśnickim
nr DU – Z.081-385/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1751)
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1752

POROZUMIENIE NR DU – Z.081-489/08

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich

zawarte w dniu 7 maja 2008 r. pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osoLach:
1. ZLigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
zwanym dalej zPrzekazującymP
a
Powiatem Strzelińskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osoLach:
1. Artur Gulczyński – Przewodniczący Zarządu
2. Jadwiga Szmigielska – Członek Zarządu
przy kontrasygnacie SkarLnika Powiatu Strzelińskiego – Walentyny Hucał
zwany dalej zPrzejmującymP

Działając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 2, 3 i 4, art. 7a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), a także art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/342/08 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powie-
rzenia Powiatowi Strzelińskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego
utrzymania dróg wojewódzkich i uchwały nr XXI/143/08 Rady Powiatu
Strzelińskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przejęcia zadania związa-
nego z zimowym i letnim utrzymaniem dróg wojewódzkich Strony postana-
wiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. zPrzekazującyP przekazuje, a zPrzejmującyP
przejmuje kompetencje i prawa na drogach
wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) dla:
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nych punktów art. 20 ww. ustawy:
– zpkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi,

chodników, drogowych oLiektów inżynier-
skich, urządzeń zaLezpieczających ruch i
innych urządzeń związanych z drogąP,

– zpkt 11 wykonywanie roLót interwen-
cyjnych, roLót utrzymaniowych i zaLez-
pieczającychP,

– zpkt 12 przeciwdziałanie niszczeniu dróg
przez ich użytkownikówP,

– zpkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja
zieleni w pasie drogowymP.

L) drogowych oLiektów inżynierskich w zakre-
sie:
– utrzymania przepustów o średnicy do

ø 60 cm;
– utrzymania nawierzchni na mostach i

wiaduktach drogowych, estakadach oraz
kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania
zawarty jest w załączniku nr 1: zWykaz rze-

czowy zadań do wykonania na drogach woje-
wódzkich w granicach administracyjnych Po-
wiatu Strzelińskiego i odcinków dróg woje-
wódzkich przeLiegających poza powiatem
określonych w załączniku nr 2. Zakres tych
prac definiuje treść art. 4 pkt 20 ustawy o
drogach puLlicznych.

3. W ramach zimowego utrzymania dróg zPrzej-
mującyP zoLowiązuje się do utrzymania ich
zgodnie z nadanym im standardem określonym
w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej określonymi w za-
łączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zadania przekazane zPrzejmującemuP realizuje
Zarząd Powiatu w Strzelinie, który Lędzie rów-
nocześnie upoważniony przez zPrzejmującegoP
do wykonywania niniejszego porozumienia.

5. Utrzymaniem konstrukcji drogowych oLiektów
inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich
zajmuje się Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we
Wrocławiu.

6. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek
Zarządu Dróg Powiatowych w Strzelinie skie-
rowany do Dolnośląskiej SłużLy Dróg i Kolei
we Wrocławiu – Dolnośląska SłużLa Dróg i
Kolei może wyrazić zgodę na realizację w ra-
mach środków z dotacji celowej zadania o cha-
rakterze remontowym, pod warunkiem, że nie
wpłynie to na jakość prowadzenia roLót
utrzymaniowych.
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7. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich
posiadane przez Dolnośląską SłużLę Dróg i
Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogach wojewódzkich przyjęte na
dany rok kalendarzowy Lędą udostępniane Lez
zLędnej zwłoki Zarządowi  Dróg Powiatowych
w Strzelinie.

8. Drogi wojewódzkie są uLezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez
Dolnośląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

9. Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu
udostępnia Zarządowi Dróg Powiatowych w
Strzelinie aktualne ogólne warunki uLezpiecze-
nia, o którym mowa w pkt 8.

10. zPrzejmującyP ma oLowiązek współdziałania w
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia
odpowiedzialności zarządcy drogi.

11. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w gra-
nicach administracyjnych Powiatu Strzelińskie-
go i odcinków dróg wojewódzkich przeLiegają-
cych poza powiatem przejętych w zakresie let-
niego i zimowego utrzymania przez zPrzejmu-
jącegoP określony jest w załączniku nr 2 do ni-
niejszego porozumienia.

12. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im
standardem ZUD położonych w granicach ad-
ministracyjnych Powiatu Strzelińskiego i odcin-
ków dróg wojewódzkich przeLiegających poza
powiatem określonych w załączniku nr 2 za-
warty jest w załączniku nr 3 do niniejszego po-
rozumienia.

13. Przekazanie zPrzejmującemuP dróg wojewódz-
kich nastąpi na podstawie protokołu przekazania.
Wzór protokołu przekazania dróg wojewódzkich
na terenie Powiatu Strzelińskiego stanowi za-
łącznik nr 6 do niniejszego porozumienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez zPrzekazującegoP
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkich nadal prowadzone Lędzie przez Dolno-
śląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia
zPrzejmującyP otrzyma dotację celową w kwocie
wynikającej z iloczynu długości dróg oLjętych
porozumieniem i wskaźnika znP. Kwota dotacji
przekazana na realizację porozumienia zostanie
powiększona o koszty administracyjne, które
wynoszą 5w przekazywanej kwoty, a związane
są z rozliczeniem roLót systemem gospodarczym
i systemem zleconym przez administratora.

2. Wskaźnik znP, o którym mowa w pkt. 1, w roku
2008 wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysię-
cy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym dota-
cja przyznana na pokrycie kosztów związanych z
realizacją zadań oLjętych porozumieniem w okre-
sie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oLejmują-
ca również 5w kosztów administracyjnych
zPrzejmującegoP jest równa kwocie 776 920 zł

(słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy
dziewięćset dwadzieścia złotych).

3. Wartość wskaźnika znP na każdy następny rok
funkcjonowania porozumienia nie Lędzie niższa
niż wartość wskaźnika w roku poprzednim i
zwiększana Lędzie w każdym kolejnym roku o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty znP na-
stępować Lędzie drogą wspólnego uzgodnienia,
zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego
porozumienia.

4. SposóL przekazania dotacji:
4.1. W 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 40 dni od dnia
oLowiązywania porozumienia w wysokości
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostałe transze zPrzekazującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.2. W kolejnych latach pierwsza transza dotacji
przekazana zostanie w terminie do  15 stycz-
nia kolejnego roku kalendarzowego w wyso-
kości określonej w § 3 ust. 2 powiększonej o
1/3 tej kwoty z uwzglądnieniem pozostałych
zapisów § 3 ust. 3 (tj. roczna kwota dotacji)
w wysokości 1/4 wyliczonej kwoty natomiast
kolejne transze dotacji zPrzekazującyP przeka-
że do 15 dnia każdego następnego kwartału z
zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane zPrzej-
mującemuP na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje złożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10 dniowym przed
planowanym terminem przekazania dotacji o
których mowa w ust. 4.1. i 4.2.  W prze-
ciwnym razie transza dotacji przekazana zo-
stanie zPrzejmującemuP w terminie 15 dni
od daty wpływu wniosku o przekazanie do-
tacji do DSDiK.

4.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość przekazania kwoty uzupeł-
niającej do przekazanej wcześniej transzy
dotacji na wniosek zPrzejmującegoP. Taki
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zło-
żyć do DSDiK.

4.5. Transze dotacji przekazywane Lędą przez
zPrzekazującegoP na konto Powiatowego
Banku Spółdzilczego w Strzelinie nr 41
9588 0004 0000 7777 2000 0010

5. Rozliczenie dotacji:
5.1 RoLoty wykonywane siłami własnymi rozli-

czane Lędą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.
Podstawy opracowania kosztorysu wyko-
nanych roLót Lędą stanowić:
– w zakresie ilości roLót – oLmiar roLót
– w zakresie nakładów rzeczowych – Ka-

talogi Nakładów Rzeczowych, a w przy-
padku roLót nieujętych w katalogach –
kalkulacje indywidualne oparte na rze-
czywistych nakładach roLocizny, mate-
riałów i sprzętu,

– w zakresie cen – puLlikacja SekocenLud z
Lieżącego kwartału – roLocizny: stawka za
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roLoczogodzinę średnia [netto] w roLotach
inżynieryjnych w regionie dolnośląskim; ma-
teriałów i pracy sprzętu – ceny średnie, a w
przypadku materiałów nieujętych w Seko-
cenLudzie – ceny z faktur zakupu,

– w zakresie narzutów kosztów pośrednich
i kosztów zakupu – puLlikacji SekocenLud
z Lieżącego kwartału, wskaźniki w wyso-
kości średniej dla roLót inżynieryjnych

– wskaźnik zysku – 0w.
5.2. Za roLoty wykonane systemem zleconym

zwrócone zostaną faktycznie poniesione
koszty powiększone o 5w koszty admini-
stracyjne.

5.3. zPrzejmującyP ma oLowiązek rozliczać suk-
cesywnie przekazywaną transzę dotacji w
terminie do 10. dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu którego dotyczy rozliczenie,
załączając kserokopię faktur wraz z proto-
kołami odLioru roLót poświadczonych za
zgodność z oryginałem oraz potwierdzone
przez pracownika zPrzekazującegoP, a także
kosztorysy powykonawcze sporządzone
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania zsiły wyższejP tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapoLie-
żenia, zPrzejmującyP Lędzie miał prawo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgod-
nione przez Strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przy-
znanej dotacji zPrzejmującyP zwróci niewykorzy-
staną kwotę na konto Województwa Dolnoślą-
skiego BZ WBK S.A. I D/Wrocław nr 53 1090
2398 0000 0006 0801 5968.
w terminie
– do 15 stycznia kolejnego roku kalendarzowe-

go za lata 2008–2010
– do 15 kwietnia 2011 za rok 2011.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień
na wykonywanie remontów Lieżących w ramach
zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o fi-
nansach puLlicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3,
zezwala zPrzejmującemuP:
a) naliczyć odsetki ustawowe;
L) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni,

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-
wiedzieć porozumienie ze skutkiem natych-
miastowym.

2. Ddstąpienie od porozumienia wynikające z § 4
pkt 1L nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Prace stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o których mowa w § 1 Lędą wyko-
nywane siłami własnymi luL systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z oLo-
wiązujących przepisów (oznakowanie prac nale-
ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem
na drogach wojewódzkich).

2. zPrzejmującyP we własnym zakresie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień puLlicznych (tekst jednolity Dz. U z
2007 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi
zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania Lę-
dące przedmiotem umowy oraz zaLezpieczy
sprzęt i materiały celem należytego wykonania
zadania.

3. DdLiór prac Lędzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wach z wykonawcami, a Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei zastrzega soLie prawo udziału w
odLiorach końcowych roLót.

4. zPrzekazującyP zastrzega soLie prawo, na każ-
dym etapie prowadzenia przez zPrzejmującegoP
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu, a także sposoLów i prawidłowości
oczyszczania odcinków dróg określonych w § 1
niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zoLowiązuje się woLec zPrzekazują-
cegoP do usuwania i pokrywania kosztów wszel-
kich szkód oraz zaspokajania  roszczeń związa-
nych z realizacją zadań Lędących przedmiotem po-
rozumienia, a w szczególności zPrzejmującyP po-
nosić Lędzie pełną odpowiedzialność cywilną za
wszelkie szkody związane z realizacją porozumie-
nia, w tym również za szkody poniesione przez
osoLy trzecie w przypadku ich powstania z przy-
czyny leżącej po stronie zPrzejmującegoP.

2. W związku z uLezpieczeniem zPrzekazującegoP
dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odręLny dokument –
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność
za powstałą szkodę, Lędący załącznikiem nr 5a i
5L do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez zPrzejmującegoP
umowy z podwykonawcami  odpowiedzialność za
szkody i zaspokajanie roszczeń, o których mowa
w ust. 1, leżą po stronie zPrzejmującegoP.

4. Każda ze stron porozumienia Lędzie niezwłocz-
nie informowała drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody Lędącej wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od
01.04.2008 r. do 31.03.2011 r.

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia.

2. Porozumienie może Lyć wypowiedziane w cało-
ści luL w części przedmiotu porozumienia.

3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować Lędzie
karami umownymi:
– w wysokości 15w wartości umów, które

zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
mienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzejmującegoP,
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– w wysokości 15w wartości umów, które
zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami ro-
Lót w celu realizacji prac oLjętych tym po-
rozumieniem, jeżeli do wypowiedzenia po-
rozumienia dojdzie z przyczyn leżących po
stronie zPrzekazującegoP.

4. W razie naruszenia prawa luL postanowień niniej-
szego porozumienia zPrzekazującyP luL zPrzej-
mującyP może od niego odstąpić ze skutkiem na-
tychmiastowym. Wypowiedzenie musi nastąpić
na piśmie z podaniem uzasadnienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez zPrzeka-
zującegoP, zPrzekazującyP zwróci zPrzejmującemuP
koszty związane z wynajęciem sprzętu niezLędnego
do prowadzenia utrzymania dróg od dnia odstąpienia
od porozumienia do terminu zawarcia umowy z wy-
najmującym sprzęt, o ile taki zapis został zamiesz-
czony w tej umowie.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu zawartego za zgodą oLu stron.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym poro-
zumieniu Lędą miały zastosowanie przepisy Kodek-

su Cywilnego, Ustawy o drogach puLlicznych oraz
Ustawy o finansach puLlicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane Lędą w pierwszej kolejności
w sposóL poluLowny. W przypadku Lraku porozu-
mienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu
Lędzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziLy
Przekazującego.

§ 12

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. porozumienie wchodzi w z dniem podpisania z
mocą oLowiązującą od 1 kwietnia 2008 r.

3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-
mienie oLowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednoLrz-
miących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów puLlikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

GRZEGORZ ROMAN

STARDSTA

ARTUR GULCZYŃSKI

WICESTARDSTA

JADWIGA SZMIGIELSKA

SKARBNIK PDWIATU

WALENTYNA HUCAŁ
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Strzelińskim
nr DU – Z.081-489/08 z dnia 7 MAUA 2008 r. (poz.
1752)
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Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Strzelińskim
nr DU – Z.081-489/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1752)
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Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Strzelińskim
nr DU – Z.081-489/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1752)
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Załącznik nr 4 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Strzelińskim
nr DU – Z.081-489/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1752)
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Załącznik nr 5a do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Strzelińskim
nr DU – Z.081-489/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1752)
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Załącznik nr 5b do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Strzelińskim
nr DU – Z.081-489/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1752)
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Załącznik nr 6 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Strzelińskim
nr DU – Z.081-489/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1752)
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1753

POROZUMIENIE NR DU – Z.081-438/08

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich

zawarte w dniu 5 maja 2008 r. pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osoLach:
1. ZLigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
zwanym dalej zPrzekazującymP
a
Powiatem Dwidnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osoLach:
1. Zygmunt Worsa – Starosta Powiatu Dwidnickiego
2. Roman Etel – Etatowy Członek Zarządu Powiatu
zwany dalej zPrzejmującymP

Działając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 2, 3 i 4, art. 7a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), a także art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/344/08 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.03.2008 r. w sprawie powierzenia
Powiatowi Dwidnickiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich i Uchwały Nr XVI/138/2008 Rady Powiatu w Dwidnicy
z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie przejęcia zadań Województwa Dolnoślą-
skiego w zakresie zarządzania drogami wojewódzkimi przeLiegającymi na
terenie Powiatu Dwidnickiego Strony postanawiają zawrzeć porozumienie
o następującej treści:

§ 1

1. zPrzekazującyP przekazuje, a zPrzejmującyP
przejmuje kompetencje i prawa na drogach
wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) dla:
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nych punktów art. 20 ww. ustawy:
– zpkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi,

chodników, drogowych oLiektów inżynier-
skich, urządzeń zaLezpieczających ruch i
innych urządzeń związanych z drogąP,

– zpkt 11 wykonywanie roLót interwen-
cyjnych, roLót utrzymaniowych i zaLez-
pieczającychP,

– zpkt 12 przeciwdziałanie niszczeniu dróg
przez ich użytkownikówP,

– zpkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja
zieleni w pasie drogowymP;

L) drogowych oLiektów inżynierskich w zakre-
sie:
– utrzymania przepustów o średnicy do

ø 60 cm;
– utrzymania nawierzchni na mostach i

wiaduktach drogowych, estakadach oraz
kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania
zawarty jest w załączniku nr 1: zWykaz rze-
czowy zadań do wykonania na drogach woje-
wódzkich w granicach administracyjnych Po-
wiatu Dwidnickiego z wyłączeniem dróg na te-
renie Gminy Miejskiej Dwidnica i odcinków
dróg wojewódzkich przeLiegających poza po-
wiatem określonych w załączniku nr 2. Zakres
tych prac definiuje treść art. 4 pkt 20 ustawy
o drogach puLlicznych.

3. W ramach zimowego utrzymania dróg zPrzej-
mującyP zoLowiązuje się do utrzymania ich
zgodnie z nadanym im standardem określonym
w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej określonymi w za-
łączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zadania przekazane zPrzejmującemuP realizuje
SłużLa Drogowa Powiatu Dwidnickiego w Ja-
worzynie Dląskiej, który Lędzie równocześnie
upoważniony przez zPrzejmującegoP do wyko-
nywania niniejszego porozumienia.

5. Utrzymaniem konstrukcji drogowych oLiektów
inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich
zajmuje się Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we
Wrocławiu.

6. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek
SłużLy Drogowej Powiatu Dwidnickiego w Ja-
worzynie Dląskiej skierowany do Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu – Dolnoślą-
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ska SłużLa Dróg i Kolei może wyrazić zgodę na
realizację w ramach środków z dotacji celowej
zadania o charakterze remontowym, pod wa-
runkiem, że nie wpłynie to na jakość prowa-
dzenia roLót utrzymaniowych.

7. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich
posiadane przez Dolnośląską SłużLę Dróg i
Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogach wojewódzkich przyjęte na
dany rok kalendarzowy Lędą udostępniane Lez
zLędnej zwłoki SłużLie Drogowej Powiatu
Dwidnickiego w Jaworzynie Dląskiej.

8. Drogi wojewódzkie są uLezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez
Dolnośląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

9. Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu
udostępnia SłużLie Drogowej Powiatu Dwidnic-
kiego w Jaworzynie Dląskiej aktualne ogólne wa-
runki uLezpieczenia, o którym mowa w pkt 8

10. zPrzejmującyP ma oLowiązek współdziałania w
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia
odpowiedzialności zarządcy drogi.

11. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w gra-
nicach administracyjnych Powiatu Dwidnickie-
go z wyłączeniem dróg na terenie Gminy Miej-
skiej Dwidnica i odcinków dróg wojewódzkich
przeLiegających poza powiatem przejętych w
zakresie letniego i zimowego utrzymania przez
zPrzejmującegoP określony jest w załączniku nr
2 do niniejszego porozumienia.

12. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im
standardem ZUD położonych w granicach ad-
ministracyjnych Powiatu Dwidnickiego z wyłą-
czeniem dróg na terenie Gminy Miejskiej Dwid-
nica i odcinków dróg wojewódzkich przeLie-
gających poza powiatem określonych w za-
łączniku nr 2 zawarty jest w załączniku nr 3 do
niniejszego porozumienia.

13. Przekazanie zPrzejmującemuP dróg wojewódz-
kich nastąpi na podstawie protokołu przekaza-
nia. Wzór protokołu przekazania dróg woje-
wódzkich na terenie Powiatu Dwidnickiego z
wyłączeniem dróg na terenie Gminy Miejskiej
Dwidnica i odcinków dróg wojewódzkich prze-
Liegających poza powiatem określonych w za-
łączniku nr 2 stanowi załącznik nr 6 do niniej-
szego porozumienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez zPrzekazującegoP
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkich nadal prowadzone Lędzie przez Dolno-
śląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia
zPrzejmującyP otrzyma dotację celową w kwocie
wynikającej z iloczynu długości dróg oLjętych
porozumieniem i wskaźnika znP. Kwota dotacji
przekazana na realizację porozumienia zostanie
powiększona o koszty administracyjne, które

wynoszą 5w przekazywanej kwoty, a związane
są z rozliczeniem roLót systemem gospodarczym
i systemem zleconym przez administratora.

2. Wskaźnik znP, o którym mowa w pkt. 1, w roku
2008 wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysię-
cy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym dota-
cja przyznana na pokrycie kosztów związanych z
realizacją zadań oLjętych porozumieniem w okre-
sie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. powięk-
szoną o 5w kosztów administracyjnych zPrzej-
mującegoP jest równa kwocie 665 717 zł (słow-
nie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset
siedemnaście złotych).

3. Wartość wskaźnika znP na każdy następny rok
funkcjonowania porozumienia nie Lędzie niższa niż
wartość wskaźnika w roku poprzednim i zwięk-
szana Lędzie w każdym kolejnym roku o średnio-
roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłoszonych przez Główny Urząd
Statystyczny. Ustalenie kwoty znP następować
Lędzie drogą wspólnego uzgodnienia, zawartego
w pisemnym aneksie do niniejszego porozumienia.

4. SposóL przekazania dotacji:
4.1. W 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 30 dni od dnia
oLowiązywania porozumienia w wysokości
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostałe transze zPrzekazującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.2.W kolejnych latach pierwsza transza dota-
cji przekazana zostanie w terminie do
15 stycznia kolejnego roku kalendarzowe-
go w wysokości określonej w § 3 ust. 2
powiększonej o 1/3 tej kwoty z uwzględ-
nieniem pozostałych zapisów § 3 ust. 3
(tj. roczna kwota dotacji) w wysokości
1/4 wyliczonej kwoty, natomiast kolejne
transze dotacji zPrzekazującyP przekaże
do 15 dnia każdego następnego kwartału
z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane zPrzej-
mującemuP na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje złożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10-dniowym przed
planowanym terminem przekazania dotacji o
których mowa w ust. 4.1. i 4.2.  W prze-
ciwnym razie transza dotacji przekazana zo-
stanie zPrzejmującemuP w terminie 15 dni
od daty wpływu wniosku o przekazanie do-
tacji do DSDiK.

4.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość przekazania kwoty uzupeł-
niającej do przekazanej wcześniej transzy
dotacji na wniosek zPrzejmującegoP. Taki
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zło-
żyć do DSDiK.

4.5. Transze dotacji przekazywane Lędą przez
zPrzekazującegoP na konto Powiatu Dwid-
nickiego w BZ WBK o/Dwidnica nr 95 1090
2819 0000 0006 9401 1426

5. Rozliczenie dotacji:
5.1 RoLoty wykonywane siłami własnymi rozli-

czane Lędą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.
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Podstawy opracowania kosztorysu wyko-
nanych roLót Lędą stanowić:
– w zakresie ilości roLót – oLmiar roLót
– w zakresie cen – puLlikacja SekocenLud z

Lieżącego kwartału – roLocizny: stawka za
roLoczogodzinę średnia [netto] w roLotach
inżynieryjnych w regionie dolnośląskim; ma-
teriałów i pracy sprzętu – ceny średnie, a w
przypadku materiałów nieujętych w Seko-
cenLudzie – ceny z faktur zakupu,

– w zakresie narzutów kosztów pośrednich
i kosztów zakupu – puLlikacji SekocenLud
z Lieżącego kwartału, wskaźniki w wyso-
kości średniej dla roLót inżynieryjnych

– wskaźnik zysku – 0w.
5.2. Za roLoty wykonane systemem zleconym

zwrócone zostaną faktycznie poniesione
koszty powiększone o 5w koszty admini-
stracyjne.

5.3. zPrzejmującyP ma oLowiązek rozliczać suk-
cesywnie przekazywaną transzę dotacji w
terminie do 5. dnia miesiąca następującego
po miesiącu którego dotyczy rozliczenie,
załączając kserokopię faktur wraz z proto-
kołami odLioru roLót poświadczonych za
zgodność z oryginałem oraz potwierdzone
przez pracownika zPrzekazującegoP, a także
kosztorysy powykonawcze sporządzone
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania zsiły wyższejP, tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapoLie-
żenia, zPrzejmującyP Lędzie miał prawo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgod-
nione przez Strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przy-
znanej dotacji zPrzejmującyP zwróci niewykorzy-
staną kwotę w terminie do 15 stycznia kolejne-
go roku kalendarzowego, którego przekazanie
dotacji dotyczyło, na konto Województwa Dol-
nośląskiego BZ WBK S.A. I D/Wrocław nr 53
1090 2398 0000 0006 0801 5968.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień
na wykonywanie remontów Lieżących w ramach
zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o fi-
nansach puLlicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3,
zezwala zPrzejmującemuP:
a) naliczyć odsetki ustawowe;
L) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni,

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-
wiedzieć porozumienie ze skutkiem natych-
miastowym.

2. Ddstąpienie od porozumienia wynikające z § 4
pkt 1L nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o których mowa w § 1, Lędą wyko-
nywane siłami własnymi luL systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z oLo-

wiązujących przepisów (oznakowanie prac nale-
ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem
na drogach wojewódzkich).

2. zPrzejmującyP we własnym zakresie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień puLlicznych (tekst jednolity Dz. U z
2007 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi
zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania Lędą-
ce przedmiotem umowy oraz zaLezpieczy sprzęt
i materiały celem należytego wykonania zadania.

3. DdLiór prac Lędzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wach z wykonawcami, a Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei zastrzega soLie prawo udziału w
odLiorach końcowych roLót.

4. zPrzekazującyP zastrzega soLie prawo, na każ-
dym etapie prowadzenia przez zPrzejmującegoP
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu, a także sposoLów i prawidłowości
oczyszczania odcinków dróg określonych w § 1
niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zoLowiązuje się woLec zPrzekazują-
cegoP do usuwania i pokrywania kosztów wszel-
kich szkód oraz zaspokajania  roszczeń związa-
nych z realizacją zadań Lędących przedmiotem po-
rozumienia, a w szczególności zPrzejmującyP po-
nosić Lędzie pełną odpowiedzialność cywilną za
wszelkie szkody związane z realizacją porozumie-
nia, w tym również za szkody poniesione przez
osoLy trzecie w przypadku ich powstania z przy-
czyny leżącej po stronie zPrzejmującegoP.

2. W związku z uLezpieczeniem zPrzekazującegoP
dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odręLny dokument –
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność
za powstałą szkodę, Lędący załącznikiem nr 5a i
5L do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez zPrzejmującegoP
umowy z podwykonawcami  odpowiedzialność za
szkody i zaspokajanie roszczeń, o których mowa
w ust. 1, leżą po stronie zPrzejmującegoP.

4. Każda ze stron porozumienia Lędzie niezwłocz-
nie informowała drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody Lędącej wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od
01.04.2008 r. do 31.03.2011 r.

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia.

2. Porozumienie może Lyć wypowiedziane w cało-
ści luL w części przedmiotu porozumienia.

3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować Lędzie
karami umownymi:
– zPrzejmującyP zapłaci zPrzekazującemuP karę

w wysokości 15w wartości niezrealizowa-
nych luL Lędących w trakcie realizacji umów,
które zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami
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roLót w celu realizacji prac oLjętych tym po-
rozumieniem jeżeli do wypowiedzenia poro-
zumienia dojdzie z przyczyn leżących po
stronie zPrzejmującego,

– zPrzekazującyP zapłaci zPrzejmującemuP karę
w wysokości 15w wartości niezrealizowa-
nych luL Lędących w trakcie realizacji umów,
które zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami
roLót w celu realizacji prac oLjętych tym po-
rozumieniem, jeżeli do wypowiedzenia poro-
zumienia dojdzie z przyczyn leżących po
stronie zPrzekazującegoP.

4. W razie naruszenia prawa luL postanowień niniej-
szego porozumienia zPrzekazującyP luL zPrzej-
mującyP może od niego odstąpić ze skutkiem na-
tychmiastowym. Wypowiedzenie musi nastąpić
na piśmie z podaniem uzasadnienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez zPrzeka-
zującegoP, zPrzekazującyP zwróci zPrzejmującemuP
koszty związane z wynajęciem sprzętu niezLędnego
do prowadzenia utrzymania dróg od dnia odstąpie-
nia od porozumienia do terminu zawarcia umowy z
wynajmującym sprzęt, o ile taki zapis został za-
mieszczony w tej umowie.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu zawartego za zgodą oLu stron.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym poro-
zumieniu Lędą miały zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego, Ustawy o drogach puLlicznych oraz
Ustawy o finansach puLlicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane Lędą w pierwszej kolejności
w sposóL poluLowny. W przypadku Lraku porozu-
mienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu
Lędzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziLy
Przekazującego.

§ 12

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w z dniem podpisania z
mocą oLowiązującą od 1 kwietnia 2008 r.

3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-
mienie oLowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednoLrz-
miących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów puLlikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

GRZEGORZ ROMAN

STARDSTA

ZYGMUNT WORSA

CZŁDNEK ZARZĄDU

ROMAN ETEL
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Świdnickim
nr DU – Z.081-438/08 z dnia 5 maja 2008 r. (poz.
1753)
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Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Świdnickim
nr DU – Z.081-438/08 z dnia 5 maja 2008 r. (poz.
1753)
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Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Świdnickim
nr DU – Z.081-438/08 z dnia 5 maja 2008 r. (poz.
1753)
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Załącznik nr 4 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Świdnickim
nr DU – Z.081-438/08 z dnia 5 maja 2008 r. (poz.
1753)
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Załącznik nr 5a do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Świdnickim
nr DU – Z.081-438/08 z dnia 5 maja 2008 r. (poz.
1753)
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Załącznik nr 5b do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Świdnickim
nr DU – Z.081-438/08 z dnia 5 maja 2008 r. (poz.
1753)
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Załącznik nr 6 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Świdnickim
nr DU – Z.081-438/08 z dnia 5 maja 2008 r. (poz.
1753)
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1754

POROZUMIENIE NR DU – Z.081-447/08

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich

zawarte w dniu 1 kwietnia 2008 r. pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osoLach:
1. ZLigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
zwanym dalej zPrzekazującymP
a
Powiatem TrzeLnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osoLach:
1. RoLert Adach – Przewodniczący Zarządu Powiatu TrzeLnickiego
2. Igor Bandrowicz – Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu TrzeLnickiego
zwany dalej zPrzejmujacymP

Działając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 2, 3 i 4, art. 7a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), a także art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz Uchwały nr XXV/338/08 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powie-
rzenia Powiatowi TrzeLnickiemu zadań w zakresie letniego i zimowego
utrzymania dróg wojewódzkich i uchwały nr XIV/83/08 Rady Powiatu
TrzeLnickiego z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu
Powiatu TrzeLnickiego do zawarcia porozumienia z Województwem Dolno-
śląskim w sprawie przejęcia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg wojewódzkich zlokalizowanych w granicach administracyjnych Po-
wiatu TrzeLnickiego Strony postanawiają zawrzeć porozumienie o następu-
jącej treści:

§ 1

1. zPrzekazującyP przekazuje, a zPrzejmującyP
przejmuje kompetencje i prawa na drogach
wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) dla:
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nych punktów art. 20 ww. ustawy:
– zpkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi,

chodników, drogowych oLiektów inżynier-
skich, urządzeń zaLezpieczających ruch i
innych urządzeń związanych z drogąP,

– zpkt 11 wykonywanie roLót interwen-
cyjnych, roLót utrzymaniowych i zaLez-
pieczającychP,

– zpkt 12 przeciwdziałanie niszczeniu dróg
przez ich użytkownikówP,

– zpkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja
zieleni w pasie drogowymP;

L) drogowych oLiektów inżynierskich w zakre-
sie:
– utrzymania przepustów o średnicy do

ø 60 cm;
– utrzymania nawierzchni na mostach i

wiaduktach drogowych, estakadach oraz

kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania
zawarty jest w załączniku nr 1: zWykaz rze-
czowy zadań do wykonania na drogach woje-
wódzkich w granicach administracyjnych Po-
wiatu TrzeLnickiego i odcinków dróg woje-
wódzkich przeLiegających poza powiatem
określonych w załączniku nr 2. Zakres tych
prac definiuje treść art. 4 pkt 20 ustawy o
drogach puLlicznych.

3. W ramach zimowego utrzymania dróg zPrzej-
mującyP zoLowiązuje się do utrzymania ich
zgodnie z nadanym im standardem określonym
w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej określonymi w za-
łączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zadania przekazane zPrzejmującemuP realizuje
Zarząd  Dróg Powiatowych w TrzeLnicy, który
Lędzie równocześnie upoważniony przez
zPrzejmującegoP do wykonywania niniejszego
porozumienia.

5. Utrzymaniem konstrukcji drogowych oLiektów
inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich
zajmuje się Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we
Wrocławiu.

6. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek
Zarządu Dróg Powiatowych w TrzeLnicy skie-
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rowany do Dolnośląskiej SłużLy Dróg i Kolei
we Wrocławiu – Dolnośląska SłużLa Dróg i
Kolei może wyrazić zgodę na realizację w ra-
mach środków z dotacji celowej zadania o cha-
rakterze remontowym, pod warunkiem, że nie
wpłynie to na jakość prowadzenia roLót
utrzymaniowych.

7. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich
posiadane przez Dolnośląską SłużLę Dróg i
Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogach wojewódzkich przyjęte na
dany rok kalendarzowy Lędą udostępniane Lez
zLędnej zwłoki Zarządowi  Dróg Powiatowych
w TrzeLnicy.

8. Drogi wojewódzkie są uLezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez
Dolnośląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

9. Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu
udostępnia Zarządowi  Dróg Powiatowych w
TrzeLnicy aktualne ogólne warunki uLezpie-
czenia, o którym mowa w pkt 8.

10. zPrzejmującyP ma oLowiązek współdziałania w
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia
odpowiedzialności zarządcy drogi.

11. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w gra-
nicach administracyjnych Powiatu TrzeLnickie-
go i odcinków dróg wojewódzkich przeLiegają-
cych poza powiatem przejętych w zakresie let-
niego i zimowego utrzymania przez zPrzejmu-
jącegoP określony jest w załączniku nr 2 do ni-
niejszego porozumienia.

12. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im
standardem ZUD położonych w granicach ad-
ministracyjnych Powiatu TrzeLnickiego i odcin-
ków dróg wojewódzkich przeLiegających poza
powiatem określonych w załączniku nr 2 za-
warty jest w załączniku nr 3 do niniejszego po-
rozumienia.

13. Przekazanie zPrzejmującemuP dróg wojewódz-
kich nastąpi na podstawie protokołu przekaza-
nia. Wzór protokołu przekazania dróg woje-
wódzkich na terenie Powiatu TrzeLnickiego
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego porozu-
mienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez zPrzekazującegoP
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkich nadal prowadzone Lędzie przez Dolno-
śląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia
zPrzejmującyP otrzyma dotację celową w kwocie
wynikającej z iloczynu długości dróg oLjętych
porozumieniem i wskaźnika znP. Kwota dotacji
przekazana na realizację porozumienia zostanie
powiększona o koszty administracyjne, które
wynoszą 5w przekazywanej kwoty, a związane

są z rozliczeniem roLót systemem gospodarczym
i systemem zleconym przez administratora.

2. Wskaźnik znP, o którym mowa w pkt. 1, w roku
2008 wynosi 12 000 zł (słownie: dwanaście ty-
sięcy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym do-
tacja przyznana na pokrycie kosztów związanych
z realizacją zadań oLjętych porozumieniem w
okresie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oLej-
mująca również 5w kosztów administracyjnych
zPrzejmującegoP jest równa kwocie 948 534 zł
(słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy
pięćset trzydzieści cztery złote).

3. Wartość wskaźnika znP na każdy następny rok
funkcjonowania porozumienia nie Lędzie niższa
niż wartość wskaźnika w roku poprzednim i
zwiększana Lędzie w każdym kolejnym roku o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty znP na-
stępować Lędzie drogą wspólnego uzgodnienia,
zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego
porozumienia.

4. SposóL przekazania dotacji:
4.1. W 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 30 dni od dnia
oLowiązywania porozumienia w wysokości
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostałe transze zPrzekazującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.2. W kolejnych latach pierwsza transza dotacji
przekazana zostanie w terminie do  15 stycz-
nia kolejnego roku kalendarzowego w wysoko-
ści określonej w § 3 ust. 2 powiększonej o 1/3
tej kwoty z uwzględnieniem pozostałych zapi-
sów § 3 ust. 3 (tj. roczna kwota dotacji) w
wysokości 1/4 wyliczonej kwoty natomiast
kolejne transze dotacji zPrzekazującyP przekaże
do 15 dnia każdego następnego kwartału z za-
strzeżeniem punktu 4.4.

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane zPrzej-
mującemuP na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje złożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10-dniowym przed
planowanym terminem przekazania dotacji,
o których mowa w ust. 4.1. i 4.2.  W prze-
ciwnym razie transza dotacji przekazana zo-
stanie zPrzejmującemuP w terminie 15 dni
od daty wpływu wniosku o przekazanie do-
tacji do DSDiK.

4.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość przekazania kwoty uzupeł-
niającej do przekazanej wcześniej transzy
dotacji na wniosek zPrzejmującegoP. Taki
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zło-
żyć do DSDiK.

4.5. Transze dotacji przekazywane Lędą przez
zPrzekazującegoP na konto Starostwa Po-
wiatowego w TrzeLnicy nr 94 9591 0004
2001 0000 4196 0001 w Banku Spółdziel-
czym w TrzeLnicy.

5. Rozliczenie dotacji:
5.1 RoLoty wykonywane siłami własnymi rozli-

czane Lędą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.
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Podstawy opracowania kosztorysu wyko-
nanych roLót Lędą stanowić:
– w zakresie ilości roLót – oLmiar roLót,
– w zakresie nakładów rzeczowych – Katalo-

gi Nakładów Rzeczowych, a w przypadku
roLót nieujętych w katalogach – kalkulacje
indywidualne oparte na rzeczywistych na-
kładach roLocizny, materiałów i sprzętu,

– w zakresie cen – puLlikacja SekocenLud z
Lieżącego kwartału – roLocizny: stawka za
roLoczogodzinę średnia [netto] w roLotach
inżynieryjnych w regionie dolnośląskim; ma-
teriałów i pracy sprzętu – ceny średnie, a w
przypadku materiałów nieujętych w Seko-
cenLudzie – ceny z faktur zakupu,

– w zakresie narzutów kosztów pośrednich
i kosztów zakupu – puLlikacji SekocenLud
z Lieżącego kwartału, wskaźniki w wyso-
kości średniej dla roLót inżynieryjnych

– wskaźnik zysku – 0w.
5.2. Za roLoty wykonane systemem zleconym

zwrócone zostaną faktycznie poniesione
koszty powiększone o 5w koszty admini-
stracyjne.

5.3. zPrzejmującyP ma oLowiązek rozliczać sukce-
sywnie przekazywaną transzę dotacji w ter-
minie do 10. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, załą-
czając kserokopię faktur wraz z protokołami
odLioru roLót poświadczonych za zgodność z
oryginałem oraz potwierdzone przez pracow-
nika zPrzekazującegoP, a także kosztorysy
powykonawcze sporządzone zgodnie z zasa-
dami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania zsiły wyższejP, tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapoLie-
żenia, zPrzejmującyP Lędzie miał prawo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgod-
nione przez Strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przy-
znanej dotacji zPrzejmującyP zwróci niewykorzy-
staną kwotę na konto Województwa Dolnoślą-
skiego BZ WBK S.A. I D/Wrocław nr 53 1090
2398 0000 0006 0801 5968
w terminie
– do 15 stycznia kolejnego roku kalendarzowe-

go z za lata 2008–2010,
– do 15 kwietnia 2011 za rok 2011.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień
na wykonywanie remontów Lieżących w ramach
zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o finan-
sach puLlicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3
zezwala zPrzejmującemuP:
a) naliczyć odsetki ustawowe;
L) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni,

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-
wiedzieć porozumienie ze skutkiem natych-
miastowym.

2. Ddstąpienie od porozumienia wynikające z § 4
pkt 1L nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Prace stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o których mowa w § 1 Lędą wyko-
nywane siłami własnymi luL systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z oLo-
wiązujących przepisów (oznakowanie prac nale-
ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem
na drogach wojewódzkich).

2. zPrzejmującyP we własnym zakresie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień puLlicznych (tekst jednolity Dz. U z
2007 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi
zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania Lędą-
ce przedmiotem umowy oraz zaLezpieczy sprzęt
i materiały celem należytego wykonania zadania.

3. DdLiór prac Lędzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wach z wykonawcami, a Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei zastrzega soLie prawo udziału w
odLiorach końcowych roLót.

4. zPrzekazującyP zastrzega soLie prawo, na każ-
dym etapie prowadzenia przez zPrzejmującegoP
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu, a także sposoLów i prawidłowości
oczyszczania odcinków dróg określonych w § 1
niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zoLowiązuje się woLec zPrzekazują-
cegoP do usuwania i pokrywania kosztów wszel-
kich szkód oraz zaspokajania  roszczeń związa-
nych z realizacją zadań Lędących przedmiotem po-
rozumienia, a w szczególności zPrzejmującyP po-
nosić Lędzie pełną odpowiedzialność cywilną za
wszelkie szkody związane z realizacją porozumie-
nia, w tym również za szkody poniesione przez
osoLy trzecie w przypadku ich powstania z przy-
czyny leżącej po stronie zPrzejmującegoP.

2. W związku z uLezpieczeniem zPrzekazującegoP
dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odręLny dokument –
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność
za powstałą szkodę, Lędący załącznikiem nr 5a i
5L do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez zPrzejmującegoP
umowy z podwykonawcami  odpowiedzialność za
szkody i zaspokajanie roszczeń, o których mowa
w ust. 1, leżą po stronie zPrzejmującegoP.

4. Każda ze stron porozumienia Lędzie niezwłocz-
nie informowała drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody Lędącej wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od
01.04.2008 r. do 31.03.2011 r.

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia.

2. Porozumienie może Lyć wypowiedziane w cało-
ści luL w części przedmiotu porozumienia.
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3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować Lędzie
karami umownymi:
– w wysokości 15w wartości umów, które

zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
mienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzejmującegoP,

– w wysokości 15w wartości umów, które
zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem jeżeli do wypowiedzenia porozumie-
nia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzekazującegoP.

4. W razie naruszenia prawa luL postanowień niniej-
szego porozumienia zPrzekazującyP luL zPrzej-
mującyP może od niego odstąpić ze skutkiem na-
tychmiastowym. Wypowiedzenie musi nastąpić
na piśmie z podaniem uzasadnienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez zPrzeka-
zującegoP, zPrzekazującyP zwróci zPrzejmującemuP
koszty związane z wynajęciem sprzętu niezLędnego
do prowadzenia utrzymania dróg od dnia odstąpie-
nia od porozumienia do terminu zawarcia umowy z
wynajmującym sprzęt, o ile taki zapis został za-
mieszczony w tej umowie.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu zawartego za zgodą oLu stron.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym poro-
zumieniu Lędą miały zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego, Ustawy o drogach puLlicznych oraz
Ustawy o finansach puLlicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane Lędą w pierwszej kolejności
w sposóL poluLowny. W przypadku Lraku porozu-
mienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu
Lędzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziLy
Przekazującego.

§ 12

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w z dniem podpisania.
3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-

mienie oLowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednoLrz-
miących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów puLlikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

GRZEGORZ ROMAN

PRZEWDDNICZACY ZARZĄDU
PDWIATU

ROBERT ADACH

WICEPRZEWDDNICZĄCY
ZARZĄDU PDWIATU

IGOR BANDROWICZ
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Trzebnickim
nr DU – Z.081-447/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1754)
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Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Trzebnickim
nr DU – Z.081-447/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1754)
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Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Trzebnickim
nr DU – Z.081-447/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1754)
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Załącznik nr 4 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Trzebnickim
nr DU – Z.081-447/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1754)
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Załącznik nr 5a do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Trzebnickim
nr DU – Z.081-447/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1754)
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Załącznik nr 5b do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Trzebnickim
nr DU – Z.081-447/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. (poz.
1754)
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Załącznik nr 6 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Trzebnickim
nr DU – Z.081-447/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1754)
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1755

POROZUMIENIE NR DU – Z.081-389/08

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich

zawarte w dniu 1 kwietnia 2008 r. pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osoLach:
1. ZLigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

zwanym dalej zPrzekazującymP
a
Powiatem Wołowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osoLach:
1. Maciej Nejman – Starosta
2. Marek Cukrowski – Wicestarosta
zwany dalej zPrzejmujacymP

Działając na podstawie, odpowiednio do Stron porozumienia, art. 8 i 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 2, 3 i 4, art. 7a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), a także art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/340/08 Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.03.2008 r. w sprawie powierzenia
Powiatowi Wołowskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich i Uchwały nr XIV/87/08 Rady Powiatu Wołowskiego z
dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przejęcia zadań w zakresie letniego i zi-
mowego utrzymania dróg wojewódzkich Strony postanawiają zawrzeć poro-
zumienie o następującej treści:

§ 1

1. zPrzekazującyP przekazuje, a zPrzejmującyP
przejmuje kompetencje i prawa na drogach
wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) dla:
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nych punktów art. 20 ww. ustawy:
– zpkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi,

chodników, drogowych oLiektów inżynier-
skich, urządzeń zaLezpieczających ruch i
innych urządzeń związanych z drogąP,

– zpkt 11 wykonywanie roLót interwen-
cyjnych, roLót utrzymaniowych i zaLez-
pieczającychP,

– zpkt 12 przeciwdziałanie niszczeniu dróg
przez ich użytkownikówP,

– zpkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja
zieleni w pasie drogowymP.

L) drogowych oLiektów inżynierskich w zakre-
sie:
– utrzymania przepustów o średnicy do

ø 60 cm;
– utrzymania nawierzchni na mostach i

wiaduktach drogowych, estakadach oraz
kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania
zawarty jest w załączniku nr 1: zWykaz rze-

czowy zadań do wykonania na drogach woje-
wódzkich w granicach administracyjnych Po-
wiatu Wołowskiego i odcinków dróg woje-
wódzkich przeLiegających poza powiatem
określonych w załączniku nr 2. Zakres tych
prac definiuje treść art. 4 pkt 20 ustawy o
drogach puLlicznych.

3. W ramach zimowego utrzymania dróg zPrzej-
mującyP zoLowiązuje się do utrzymania ich
zgodnie z nadanym im standardem określonym
w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej określonymi w za-
łączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zadania przekazane zPrzejmującemuP realizuje
Zarząd  Dróg Powiatowych w Wołowie, który
Lędzie równocześnie upoważniony przez
zPrzejmującegoP do wykonywania niniejszego
porozumienia.

5. Utrzymaniem konstrukcji drogowych oLiektów
inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich
zajmuje się Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we
Wrocławiu.

6. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek
Zarządu  Dróg Powiatowych w Wołowie skie-
rowany do Dolnośląskiej SłużLy Dróg i Kolei
we Wrocławiu – Dolnośląska SłużLa Dróg i
Kolei może wyrazić zgodę na realizację w ra-
mach środków z dotacji celowej zadania o cha-
rakterze remontowym, pod warunkiem, że nie
wpłynie to na jakość prowadzenia roLót
utrzymaniowych.
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7. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich
posiadane przez Dolnośląską SłużLę Dróg i
Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogach wojewódzkich przyjęte na
dany rok kalendarzowy Lędą udostępniane Lez
zLędnej zwłoki Zarządowi  Dróg Powiatowych
w Wołowie.

8. Drogi wojewódzkie są uLezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez
Dolnośląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

9. Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu
udostępnia Zarządowi  Dróg Powiatowych w
Wołowie aktualne ogólne warunki uLezpiecze-
nia, o którym mowa w pkt 8.

10. zPrzejmującyP ma oLowiązek współdziałania w
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia
odpowiedzialności zarządcy drogi.

11. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w gra-
nicach administracyjnych Powiatu Wołowskie-
go i odcinków dróg wojewódzkich przeLiegają-
cych poza powiatem przejętych w zakresie let-
niego i zimowego utrzymania przez zPrzejmu-
jącegoP określony jest w załączniku nr 2 do ni-
niejszego porozumienia.

12. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im
standardem ZUD położonych w granicach ad-
ministracyjnych Powiatu Wołowskiego i odcin-
ków dróg wojewódzkich przeLiegających poza
powiatem określonych w załączniku nr 2 za-
warty jest w załączniku nr 3 do niniejszego po-
rozumienia.

13. Przekazanie zPrzejmującemuP dróg wojewódz-
kich nastąpi na podstawie protokołu przekaza-
nia. Wzór protokołu przekazania dróg woje-
wódzkich na terenie Powiatu Wołowskiego
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego porozu-
mienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez zPrzekazującegoP
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkich nadal prowadzone Lędzie przez Dolno-
śląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia
zPrzejmującyP otrzyma dotację celową w kwocie
wynikającej z iloczynu długości dróg oLjętych
porozumieniem i wskaźnika znP. Kwota dotacji
przekazana na realizację porozumienia zostanie
powiększona o koszty administracyjne, które
wynoszą 5w przekazywanej kwoty, a związane
są z rozliczeniem roLót systemem gospodarczym
i systemem zleconym przez administratora.

2. Wskaźnik znP, o którym mowa w pkt. 1, w roku
2008 wynosi 12 000 zł (słownie: dwanaście ty-
sięcy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym do-
tacja przyznana na pokrycie kosztów związanych
z realizacją zadań oLjętych porozumieniem w
okresie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oLej-

mująca również 5w kosztów administracyjnych
zPrzejmującegoP jest równa kwocie 1 170 345 zł
(słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy
trzysta czterdzieści pięć złotych).

3. Wartość wskaźnika znP na każdy następny rok
funkcjonowania porozumienia nie Lędzie niższa
niż wartość wskaźnika w roku poprzednim i
zwiększana Lędzie w każdym kolejnym roku o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty znP na-
stępować Lędzie drogą wspólnego uzgodnienia,
zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego
porozumienia.

4. SposóL przekazania dotacji:
4.1. W 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 10 dni od dnia
oLowiązywania porozumienia w wysokości
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostałe transze zPrzejmującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.2. W kolejnych latach pierwsza transza dotacji
przekazana zostanie w terminie do  15
stycznia kolejnego roku kalendarzowego w
wysokości 1/4 wartości określonej w § 3
ust. 2 powiększoną o zapisy § 3 ust. 3, na-
tomiast kolejne transze dotacji zPrzejmują-
cyP przekaże do 15 dnia każdego następne-
go kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane zPrzej-
mującemuP na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje złożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10-dniowym przed
planowanym terminem przekazania dotacji,
o których mowa w ust. 4.1. i 4.2.  W prze-
ciwnym razie transza dotacji przekazana zo-
stanie zPrzejmującemuP w terminie 15 dni
od daty wpływu wniosku o przekazanie do-
tacji do DSDiK.

4.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość przekazania kwoty uzupeł-
niającej do przekazanej wcześniej transzy
dotacji na wniosek zPrzejmującegoP. Taki
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zło-
żyć do DSDiK.

4.5. Transze dotacji przekazywane Lędą przez
zPrzekazującegoP na konto Bank Spółdziel-
czy o/Brzeg Dolny nr 88 9583 1022 0102
1152 2001 0001

5. Rozliczenie dotacji:
5.1 RoLoty wykonywane siłami własnymi rozli-

czane Lędą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.
Podstawy opracowania kosztorysu wyko-
nanych roLót Lędą stanowić:
– w zakresie ilości roLót – oLmiar roLót.
– w zakresie nakładów rzeczowych – Ka-

talogi Nakładów Rzeczowych, a w przy-
padku roLót nieujętych w katalogach –
kalkulacje indywidualne oparte na rze-
czywistych nakładach roLocizny, mate-
riałów i sprzętu,

– w zakresie cen – puLlikacja SekocenLud
z Lieżącego kwartału – roLocizny: staw-
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ka za roLoczogodzinę średnia [netto] w
roLotach inżynieryjnych w regionie dol-
nośląskim; materiałów i pracy sprzętu –
ceny średnie, a w przypadku materiałów
nieujętych w SekocenLudzie – ceny z
faktur zakupu,

– w zakresie narzutów kosztów pośrednich
i kosztów zakupu – puLlikacji SekocenLud
z Lieżącego kwartału, wskaźniki w wyso-
kości średniej dla roLót inżynieryjnych

– wskaźnik zysku – 0w.
5.2. Za roLoty wykonane systemem zleconym

zwrócone zostaną faktycznie poniesione
koszty powiększone o 5w koszty admini-
stracyjne.

5.3. zPrzejmującyP ma oLowiązek rozliczać suk-
cesywnie przekazywaną transzę dotacji w
terminie do 10. dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie,
załączając kserokopię faktur wraz z proto-
kołami odLioru roLót poświadczonych za
zgodność z oryginałem oraz potwierdzone
przez pracownika zPrzekazującegoP, a także
kosztorysy powykonawcze sporządzone
zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania zsiły wyższejP, tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapoLie-
żenia, zPrzejmującyP Lędzie miał prawo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgod-
nione przez Strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przy-
znanej dotacji zPrzejmującyP zwróci niewykorzy-
staną kwotę w terminie do 15 stycznia kolejne-
go roku kalendarzowego, którego przekazanie
dotacji dotyczyło, na konto Województwa Dol-
nośląskiego BZ WBK S.A. I D/Wrocław nr 53
1090 2398 0000 0006 0801 5968.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień
na wykonywanie remontów Lieżących w ramach
zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o fi-
nansach puLlicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3,
zezwala zPrzejmującemuP:
a) naliczyć odsetki ustawowe;
L) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni,

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-
wiedzieć porozumienie ze skutkiem natych-
miastowym.

2. Ddstąpienie od porozumienia wynikające z § 4
pkt 1L nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Prace stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o których mowa w § 1, Lędą wyko-
nywane siłami własnymi luL systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z oLo-
wiązujących przepisów (oznakowanie prac nale-
ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem
na drogach wojewódzkich).

2. zPrzejmującyP we własnym zakresie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień puLlicznych (tekst jednolity Dz. U z
2007 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi
zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania Lę-
dące przedmiotem umowy oraz zaLezpieczy
sprzęt i materiały celem należytego wykonania
zadania.

3. DdLiór prac Lędzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wach z wykonawcami, a Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei zastrzega soLie prawo udziału w
odLiorach końcowych roLót.

4. zPrzekazującyP zastrzega soLie prawo, na każ-
dym etapie prowadzenia przez zPrzejmującegoP
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu, a także sposoLów i prawidłowości
oczyszczania odcinków dróg określonych w § 1
niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zoLowiązuje się woLec zPrzekazu-
jącegoP do usuwania i pokrywania kosztów
wszelkich szkód oraz zaspokajania  roszczeń
związanych z realizacją zadań Lędących przed-
miotem porozumienia, a w szczególności
zPrzejmującyP ponosić Lędzie pełną odpowie-
dzialność cywilną za wszelkie szkody związane z
realizacją porozumienia, w tym również za szko-
dy poniesione przez osoLy trzecie w przypadku
ich powstania z przyczyny leżącej po stronie
zPrzejmującegoP.

2. W związku z uLezpieczeniem zPrzekazującegoP
dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odręLny dokument –
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność
za powstałą szkodę, Lędący załącznikiem nr 5a i
5L do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez zPrzejmującegoP
umowy z podwykonawcami  odpowiedzialność za
szkody i zaspokajanie roszczeń, o których mowa
w ust. 1, leżą po stronie zPrzejmującegoP.

4. Każda ze stron porozumienia Lędzie niezwłocz-
nie informowała drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody Lędącej wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.

§ 7

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od
01.04.2008 r. do 31.12.2010 r.

§ 8

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia.

2. Porozumienie może Lyć wypowiedziane w cało-
ści luL w części przedmiotu porozumienia.

3. Wypowiedzenie porozumienia skutkować Lędzie
karami umownymi:
– w wysokości 15w wartości umów, które

zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
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mienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzejmującegoP,

– w wysokości 15w wartości umów, które
zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem, jeżeli do wypowiedzenia porozu-
mienia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzekazującegoP.

4. W razie naruszenia prawa luL postanowień niniej-
szego porozumienia zPrzekazującyP luL zPrzej-
mującyP może od niego odstąpić ze skutkiem na-
tychmiastowym. Wypowiedzenie musi nastąpić
na piśmie z podaniem uzasadnienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez zPrzeka-
zującegoP, zPrzekazującyP zwróci zPrzejmującemuP
koszty związane z wynajęciem sprzętu niezLędnego
do prowadzenia utrzymania dróg od dnia odstąpie-
nia od porozumienia do terminu zawarcia umowy z
wynajmującym sprzęt, o ile taki zapis został za-
mieszczony w tej umowie.

§ 9

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu zawartego za zgodą oLu stron.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym poro-
zumieniu Lędą miały zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego, Ustawy o drogach puLlicznych oraz
Ustawy o finansach puLlicznych.

§ 11

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane Lędą w pierwszej kolejności
w sposóL poluLowny. W przypadku Lraku porozu-
mienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu
Lędzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziLy
Przekazującego.

§ 12

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w z dniem podpisania.
3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-

mienie oLowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednoLrz-
miących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów puLlikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

GRZEGORZ ROMAN

STARDSTA

MACIEJ NEJMAN

WICESTARDSTA

MAREK CUKROWSKI
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Wołowskim
nr DU – Z.081-389/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1755)
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Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Wołowskim
nr DU – Z.081-389/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1755)
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Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Wołowskim
nr DU – Z.081-389/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1755)
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Załącznik nr 4 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Wołowskim
nr DU – Z.081-389/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1755)
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Załącznik nr 5a do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Wołowskim
nr DU – Z.081-389/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1755)
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Załącznik nr 5b do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Wołowskim
nr DU – Z.081-389/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r. (poz.
1755)
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Załącznik nr 6 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Wołowskim
nr DU – Z.081-389/08 z dnia 1 kwietnia 2008 r.
(poz. 1755)
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1756

POROZUMIENIE NR DU – Z.081-488/08

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania
dróg wojewódzkich

zawarte w dniu 7 maja 2008 r. pomiędzy:
Województwem Dolnośląskim, reprezentowanym przez Zarząd Wojewódz-
twa w osoLach:
1. ZLigniew Szczygieł – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
2. Grzegorz Roman – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego
zwanym dalej zPrzekazującymP
a
Powiatem ZąLkowickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osoLach:
1. Ryszrda Nowaka – Starostę ZąLkowickiego
2. Tadeusza CymLała – Wicestarostę ZąLkowickiego
przy kontrasygnacie SkarLnika Powiatu – Urszuli RaLiej
zwany dalej zPrzejmujacymP

Działając na podstawie, odpowiednio do stron porozumienia, art. 8 i 8a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 5 ust. 2, 3 i 4, art. 7a
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) a także art. 21 ust. 1
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz uchwały nr XXV/341/08
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie
powierzenia Powiatowi ZąLkowickiemu zadań w zakresie letniego i zimowe-
go utrzymania dróg wojewódzkich i uchwały nr XVI/96/08 Rady Powiatu
ZąLkowickiego z dnia 13 marca 2008 roku w sprawie przejęcia zadań w
zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich Strony posta-
nawiają zawrzeć porozumienie o następującej treści:

§ 1

1. zPrzekazującyP przekazuje, a zPrzejmującyP
przejmuje kompetencje i prawa na drogach
wojewódzkich wynikające z art. 20 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach puLlicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115 ze zm.) dla:
a) dróg w zakresie wynikającym z poszczegól-

nych punktów art. 20 ww. ustawy:
– zpkt 4 utrzymanie nawierzchni drogi,

chodników, drogowych oLiektów inżynier-
skich, urządzeń zaLezpieczających ruch i
innych urządzeń związanych z drogąP,

– zpkt 11 wykonywanie roLót interwen-
cyjnych, roLót utrzymaniowych i zaLez-
pieczającychP,

– zpkt 12 przeciwdziałanie niszczeniu dróg
przez ich użytkownikówP,

– zpkt 16 sadzenie, utrzymanie oraz usu-
wanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja
zieleni w pasie drogowymP;

L) drogowych oLiektów inżynierskich w zakre-
sie:
– utrzymania przepustów o średnicy do

ø 60 cm;
– utrzymania nawierzchni na mostach i

wiaduktach drogowych, estakadach oraz
kładkach pod nadzorem Dolnośląskiej
SłużLy Dróg i Kolei we Wrocławiu.

2. Szczegółowy wykaz zadań letniego utrzymania
zawarty jest w załączniku nr 1: zWykaz rze-

czowy zadań do wykonania na drogach woje-
wódzkich w granicach administracyjnych Po-
wiatu ZąLkowickiego i odcinków dróg woje-
wódzkich przeLiegających poza powiatem
określonych w załączniku nr 2. Zakres tych
prac definiuje treść art. 4 pkt 20 ustawy o
drogach puLlicznych.

3. W ramach zimowego utrzymania dróg zPrzej-
mującyP zoLowiązuje się do utrzymania ich
zgodnie z nadanym im standardem określonym
w załączniku nr 3 oraz zasadami odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej określonymi w za-
łączniku nr 4 do niniejszego porozumienia, z
wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnych.

4. Zadania przekazane zPrzejmującemuP realizuje
Zarząd  Dróg Powiatowych w ZąLkowicach
Dląskich, który Lędzie równocześnie upoważ-
niony przez zPrzejmującegoP do wykonywania
niniejszego porozumienia.

5. Utrzymaniem konstrukcji drogowych oLiektów
inżynierskich na całej sieci dróg wojewódzkich
zajmuje się Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we
Wrocławiu.

6. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek
Zarządu Dróg Powiatowych w ZąLkowicach
Dląskich skierowany do Dolnośląskiej SłużLy
Dróg i Kolei we Wrocławiu – Dolnośląska
SłużLa Dróg i Kolei może wyrazić zgodę na re-
alizację w ramach środków z dotacji celowej
zadania o charakterze remontowym, pod wa-
runkiem, że nie wpłynie to na jakość prowa-
dzenia roLót utrzymaniowych.
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7. Dane o stanie technicznym dróg wojewódzkich
posiadane przez Dolnośląską SłużLę Dróg i
Kolei we Wrocławiu oraz plany inwestycji i re-
montów na drogach wojewódzkich przyjęte na
dany rok kalendarzowy Lędą udostępniane Lez
zLędnej zwłoki Zarządowi  Dróg Powiatowych
w ZąLkowicach Dląskich.

8. Drogi wojewódzkie są uLezpieczane od odpo-
wiedzialności cywilnej zarządcy drogi przez
Dolnośląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu.

9. Dolnośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu
udostępnia Zarządowi  Dróg Powiatowych w
ZąLkowicach Dląskich aktualne ogólne warunki
uLezpieczenia, o którym mowa w pkt 8.

10. zPrzejmującyP ma oLowiązek współdziałania w
zakresie postępowania dotyczącego ustalenia
odpowiedzialności zarządcy drogi.

11. Wykaz dróg wojewódzkich położonych w gra-
nicach administracyjnych Powiatu ZąLkowic-
kiego i odcinków dróg wojewódzkich przeLie-
gających poza powiatem przejętych w zakresie
letniego i zimowego utrzymania przez zPrzej-
mującegoP określony jest w załączniku nr 2 do
niniejszego porozumienia.

12. Wykaz dróg wojewódzkich z przydzielonym im
standardem ZUD położonych w granicach ad-
ministracyjnych Powiatu ZąLkowickiego i od-
cinków dróg wojewódzkich przeLiegających
poza powiatem określonych w załączniku nr 2
zawarty jest w załączniku nr 3 do niniejszego
porozumienia.

13. Przekazanie zPrzejmującemuP dróg wojewódz-
kich nastąpi na podstawie protokołu przekaza-
nia. Wzór protokołu przekazania dróg woje-
wódzkich na terenie Powiatu ZąLkowickiego
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego porozu-
mienia.

§ 2

1. Jednostką upoważnioną przez zPrzekazującegoP
do wykonania niniejszego porozumienia jest Dol-
nośląska SłużLa Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

2. Administrowanie pasem drogowym dróg woje-
wódzkich nadal prowadzone Lędzie przez Dolno-
śląską SłużLę Dróg i Kolei we Wrocławiu –
DSDiK.

§ 3

1. Na realizację zadań wynikających z porozumienia
zPrzejmującyP otrzyma dotację celową w kwocie
wynikającej z iloczynu długości dróg oLjętych
porozumieniem i wskaźnika znP. Kwota dotacji
przekazana na realizację porozumienia zostanie
powiększona o koszty administracyjne, które
wynoszą 5w przekazywanej kwoty, a związane
są z rozliczeniem roLót systemem gospodarczym
i systemem zleconym przez administratora.

2. Wskaźnik znP, o którym mowa w pkt. 1, w roku
2008 wynosi 15 000 zł (słownie: piętnaście tysię-
cy złotych) na 1 km drogi, w związku z tym dota-
cja przyznana na pokrycie kosztów związanych z
realizacją zadań oLjętych porozumieniem w okre-
sie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oLejmują-

ca również 5w kosztów administracyjnych
zPrzejmującegoP jest równa kwocie 1 397 643 zł
(słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt się-
edem tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote).

3. Wartość wskaźnika znP na każdy następny rok
funkcjonowania porozumienia nie Lędzie niższa
niż wartość wskaźnika w roku poprzednim i
zwiększana Lędzie w każdym kolejnym roku o
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i
usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Głów-
ny Urząd Statystyczny. Ustalenie kwoty znP na-
stępować Lędzie drogą wspólnego uzgodnienia,
zawartego w pisemnym aneksie do niniejszego
porozumienia.

4. SposóL przekazania dotacji:
4.1. W 2008 roku pierwsza transza dotacji prze-

kazana zostanie w terminie 40 dni od dnia
oLowiązywania porozumienia w wysokości
1/3 wartości określonej w § 3 ust. 2, na-
tomiast pozostałe transze zPrzejmującyP
przekaże do 15 dnia każdego następnego
kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.2. W kolejnych latach pierwsza transza dotacji
przekazana zostanie w terminie do  15
stycznia kolejnego roku kalendarzowego w
wysokości określonej w § 3 ust. 2 powięk-
szonej o 1/3 kwoty z uwzględnieniem pozo-
stałych zapisów § 3 ust.3 (tj. roczna kwota
dotacji) w wysokości 1/4 wyliczonej kwoty,
natomiast kolejne transze dotacji zPrzejmu-
jącyP przekaże do 15 dnia każdego następ-
nego kwartału z zastrzeżeniem punktu 4.4.

4.3. Transze dotacji zostaną przekazane zPrzej-
mującemuP na podstawie pisemnego wnio-
sku o dotacje złożonego do DSDiK z wy-
przedzeniem co najmniej 10 dniowym przed
planowanym terminem przekazania dotacji o
których mowa w ust. 4.1. i 4.2.  W prze-
ciwnym razie transza dotacji przekazana zo-
stanie zPrzejmującemuP w terminie 15 dni
od daty wpływu wniosku o przekazanie do-
tacji do DSDiK.

4.4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza
się możliwość przekazania kwoty uzupeł-
niającej do przekazanej wcześniej transzy
dotacji na wniosek zPrzejmującegoP. Taki
wniosek wraz z uzasadnieniem należy zło-
żyć do DSDiK.

4.5. Transze dotacji przekazywane Lędą przez
zPrzekazującegoP na konto w Banku Spół-
dzielczym nr 75 9533 0004 2001 0002
6260 0001

5. Rozliczenie dotacji:
5.1 RoLoty wykonywane siłami własnymi rozli-

czane Lędą na podstawie kosztorysu powy-
konawczego.

Podstawy opracowania kosztorysu wykona-
nych roLót Lędą stanowić:

– w zakresie ilości roLót – oLmiar roLót.
– w zakresie nakładów rzeczowych – Ka-

talogi Nakładów Rzeczowych, a w przy-
padku roLót nieujętych w katalogach –
kalkulacje indywidualne oparte na rze-
czywistych nakładach roLocizny, mate-
riałów i sprzętu,
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– w zakresie cen – puLlikacja SekocenLud
z Lieżącego kwartału – roLocizny: staw-
ka za roLoczogodzinę średnia [netto] w
roLotach inżynieryjnych w regionie dol-
nośląskim; materiałów i pracy sprzętu –
ceny średnie, a w przypadku materiałów
nieujętych w SekocenLudzie – ceny z
faktur zakupu,

– w zakresie narzutów kosztów pośrednich
i kosztów zakupu – puLlikacji SekocenLud
z Lieżącego kwartału, wskaźniki w wyso-
kości średniej dla roLót inżynieryjnych

– wskaźnik zysku – 0w.
5.2. Za roLoty wykonane systemem zleconym

zwrócone zostaną faktycznie poniesione
koszty powiększone o 5w koszty admini-
stracyjne.

5.3. zPrzejmującyP ma oLowiązek rozliczać
sukcesywnie przekazywaną transzę dota-
cji w terminie do 10. dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, którego dotyczy
rozliczenie, załączając kserokopię faktur
wraz z protokołami odLioru roLót po-
świadczonych za zgodność z oryginałem
oraz potwierdzone przez pracownika
zPrzekazującegoP, a także kosztorysy po-
wykonawcze sporządzone zgodnie z zasa-
dami określonymi w ust. 5.1.

6. W przypadku działania zsiły wyższejP, tj. zdarze-
nia nadzwyczajnego i niemożliwego do zapoLie-
żenia, zPrzejmującyP Lędzie miał prawo do wy-
stąpienia o dodatkowe środki finansowe uzgod-
nione przez Strony.

7. W przypadku niewykorzystania w całości przy-
znanej dotacji zPrzejmującyP zwróci niewykorzy-
staną kwotę w terminie do 15 stycznia kolejne-
go roku kalendarzowego, którego przekazanie
dotacji dotyczyło na konto Województwa Dolno-
śląskiego BZ WBK S.A. I D/Wrocław nr 53 1090
2398 0000 0006 0801 5968.

8. Dopuszcza się możliwość zawierania porozumień
na wykonywanie remontów Lieżących w ramach
zastępstwa inwestorskiego.

9. Do dotacji, o której mowa w porozumieniu, mają
zastosowanie zapisy art. 145 i 146 ustawy o fi-
nansach puLlicznych.

§ 4

1. Nieotrzymanie kwoty, o której mowa w § 3,
zezwala zPrzejmującemuP:
a) naliczyć odsetki ustawowe;
L) w przypadku zwłoki przekraczającej 30 dni,

oprócz naliczenia odsetek od dotacji wypo-
wiedzieć porozumienie ze skutkiem natych-
miastowym.

2. Ddstąpienie od porozumienia wynikające z § 4
pkt 1L nie zwalnia z roszczeń finansowych.

§ 5

1. Zadania stanowiące przedmiot niniejszego poro-
zumienia, o których mowa w § 1, Lędą wyko-
nywane siłami własnymi luL systemem zleco-
nym zgodnie z wymogami wynikającymi z oLo-
wiązujących przepisów (oznakowanie prac nale-

ży zatwierdzić w organie zarządzającym ruchem
na drogach wojewódzkich).

2. zPrzejmującyP we własnym zakresie zgodnie z
Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień puLlicznych (tekst jednolity Dz. U z
2007 r., Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi
zmianami) wyłoni wykonawcę na zadania Lę-
dące przedmiotem umowy oraz zaLezpieczy
sprzęt i materiały celem należytego wykonania
zadania.

3. DdLiór prac Lędzie dokonywany zgodnie z po-
stanowieniami i warunkami zawartymi w umo-
wach z wykonawcami, a Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei zastrzega soLie prawo udziału w
odLiorach końcowych roLót.

4. zPrzekazującyP zastrzega soLie prawo, na każ-
dym etapie prowadzenia przez zPrzejmującegoP
zadań w zakresie letniego i zimowego utrzyma-
nia dróg, do pełnej kontroli dokumentacji oraz
sprzętu, a także sposoLów i prawidłowości
oczyszczania odcinków dróg określonych w § 1
niniejszego porozumienia.

§ 6

1. Przejmujący zoLowiązuje się woLec zPrzekazu-
jącegoP do usuwania i pokrywania kosztów
wszelkich szkód oraz zaspokajania  roszczeń
związanych z realizacją zadań Lędących przed-
miotem porozumienia, a w szczególności
zPrzejmującyP ponosić Lędzie pełną odpowie-
dzialność cywilną za wszelkie szkody związane z
realizacją porozumienia, w tym również za szko-
dy poniesione przez osoLy trzecie w przypadku
ich powstania z przyczyny leżącej po stronie
zPrzejmującegoP.

2. W związku z uLezpieczeniem zPrzekazującegoP
dróg wojewódzkich od odpowiedzialności cywil-
nej Strony wprowadzą odręLny dokument –
operat szkodowy ustalający odpowiedzialność
za powstałą szkodę, Lędący załącznikiem nr 5a i
5L do niniejszego porozumienia.

3. W przypadku zawarcia przez zPrzejmującegoP
umowy z podwykonawcami  odpowiedzialność za
szkody i zaspokajanie roszczeń, o których mowa
w ust. 1, leżą po stronie zPrzejmującegoP.

4. Każda ze stron porozumienia Lędzie niezwłocz-
nie informowała drugą Stronę o każdym przy-
padku wystąpienia szkody Lędącej wynikiem
nieprawidłowej realizacji porozumienia.

§ 7

W celu realizacji przez Przejmującego zadań, o któ-
rych mowa w § 1 ust. 1, 2 i 3 Dolnośląska SłużLa
Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Zarząd Dróg Powia-
towych w ZąLkowicach Dląskich zawrą odręLne
umowy regulujące:
1) tryL i zasady przejęcia przez Zarząd Dróg Powia-

towych w ZąLkowicach Dląskich odpowiedniej
ilości pracowników DSDiK,

2) tryL i zasady przejęcia przez Zarząd Dróg Po-
wiatowych w ZąLkowicach Dląskich sprzętu,
materiałów zarządzanych przez DSDiK oraz
nieruchomości Lędących w trwałym zarządzie
DSDiK
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§ 8

Porozumienie zostaje zawarte na czas określony od
01.04.2008 r. do 31.12.2010 r.

§ 9

1. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za
uprzednim 3-miesięcznym pisemnym wypowie-
dzeniem, z podaniem uzasadnienia.

2. Porozumienie może Lyć wypowiedziane w cało-
ści luL w części przedmiotu porozumienia.

3. W razie naruszenia prawa luL postanowień ni-
niejszego porozumienia zPrzekazującyP luL
zPrzejmującyP może od niego odstąpić ze skut-
kiem natychmiastowym. Ddstąpienie musi na-
stąpić na piśmie z podaniem uzasadnienia.
Ddstąpienie od porozumienia skutkować Lędzie
karami umownymi:
1) w wysokości 15 w wartości umów, które

zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem jeżeli do wypowiedzenia porozumie-
nia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzejmującego,

2) w wysokości 15 w wartości umów, które
zPrzejmującyP zawarł z wykonawcami roLót
w celu realizacji prac oLjętych tym porozu-
mieniem jeżeli do wypowiedzenia porozumie-
nia dojdzie z przyczyn leżących po stronie
zPrzekazującegoP.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez
zPrzekazującegoP, zPrzekazującyP zwróci
zPrzejmującemuP koszty związane z wynajęciem
sprzętu niezLędnego do prowadzenia utrzymania
dróg od dnia odstąpienia od porozumienia do
terminu zawarcia umowy z wynajmującym
sprzęt o ile taki zapis został zamieszczony w tej
umowie.

§ 10

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wy-
maga dla swej ważności zachowania formy pisemnej
w postaci aneksu zawartego za zgodą oLu stron.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym poro-
zumieniu Lędą miały zastosowanie przepisy Kodek-
su Cywilnego, Ustawy o drogach puLlicznych oraz
Ustawy o finansach puLlicznych.

§ 12

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszego poro-
zumienia rozstrzygane Lędą w pierwszej kolejności
w sposóL poluLowny. W przypadku Lraku porozu-
mienia stron właściwym do rozstrzygnięcia sporu
Lędzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziLy
Przekazującego.

§ 13

1. Porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Porozumienie wchodzi w z dniem podpisania z
mocą oLowiązującą od 1 kwietnia 2008 r.

3. W zakresie Zimowego Utrzymania Dróg porozu-
mienie oLowiązuje od sezonu 2008/2009.

§ 14

Porozumienie zostało sporządzone w 5 jednoLrz-
miących egzemplarzach, z tego po dwa dla każdej
ze stron oraz jeden dla celów puLlikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Strona Przekazująca Strona Przejmująca

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ

CZŁDNEK ZARZĄDU
WDJEWEDZTWA DDLNDDLĄSKIEGD

GRZEGORZ ROMAN

STARDSTA

RYSZARD NOWAK

WICESTARDSTA

TADEUSZ CYMBAŁA
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Załącznik nr 1 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim
nr DU – Z.081-488/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1756)
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Załącznik nr 2 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim
nr DU – Z.081-488/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1756)
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Załącznik nr 3 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim
nr DU – Z.081-488/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1756)
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Załącznik nr 4 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim
nr DU – Z.081-488/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1756)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 149 –  10634  – Poz. 1756

Załącznik nr 5a do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim
nr DU – Z.081-488/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1756)
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Załącznik nr 5b do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim
nr DU – Z.081-488/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1756)
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Załącznik nr 6 do porozumienia pomiędzy Wojewódz-
twem Dolnośląskim a Powiatem Ząbkowickim
nr DU – Z.081-488/08 z dnia 7 maja 2008 r. (poz.
1756)
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Egzemplarze Lieżące i z lat uLiegłych oraz załączniki można naLywać:

1) w punktach sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. SkarLka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w WałLrzychu, 58-300 WałLrzych, ul. Słowackiego 23a–24,

tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie DLsługi

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

ZLiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w BiLliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest w
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