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POROZUMIENIE NR 3/2016
ZARZĄDU POWIATU SOKOŁOWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie zimowego utrzymania nawierzchni dróg kategorii powiatowej w granicach administracyjnych
gminy Sokołów Podlaski.
zawarte dnia 29 grudnia 2016 r. pomiędzy Powiatem Sokołowskim, zwanym dalej „ Powiatem”,
reprezentowanym przez członków Zarządu Powiatu:
1. Leszek Iwaniuk - Starosta Sokołowski,
2. Marta Sosnowska – Wicestarosta, a Gminą Sokołów Podlaski, zwana dalej „Gminą”, reprezentowaną
przez:
1. Marcin Pasik - Wójt Gminy, następującej treści :
§ 1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest przekazanie przez Powiat zadań zimowego utrzymania
nawierzchni dróg kategorii powiatowej w granicach administracyjnych gminy Sokołów Podlaski w okresie od
01 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r., na nw. drodze:
- 3928W, na odcinku od skrzyżowania z drogą kategorii powiatowej nr 3929W w Brodaczach do granicy
obrębu ewid. Krasnodęby Sypytki.
§ 2. 1. W ramach realizacji Porozumienia wykonywane będzie zimowe utrzymanie dróg w standardzie
zimowego utrzymania, określonym następująco: jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej
jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypywana mieszanką uszorstniającą na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu, tj.: na łukach poziomych, skrzyżowaniach, wzniesieniach, przystankach,
lasach oraz innych miejscach niebezpiecznych.
2. Dopuszczalne odstępstwa od ww. standardu:
1) po ustaniu opadów śniegu:
- śnieg luźny – do 16 godz.
- zajeżdżony – może występować
- nabój śnieżny – może występować
- zaspy – mogą występować do 24 godz.
2) od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem (w miejscach
określonych w ust. 1)
- gołoledzi – do 8 godz.
- może występować śliskość pośniegowa.
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§ 3. Powiat przeznacza na realizację zadania określonego w § 1 kwotę 1 500,00 zł (słownie : jeden tysiąc
pięćset złotych) płatną z dołu w 3 ratach miesięcznych, w terminie do końca każdego miesiąca: styczeń, luty,
marzec 2017 roku, kwotę po 500,00zł, na rachunek Gminy Sokołów Podlaski w PKO BP S.A. Oddział Siedlce
Nr Konta : 03 1020 4476 0000 8802 0343 0840.
§ 4. Rozliczenie dotacji określonej w § 3 nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2017 roku.
§ 5. 1. Powiatowi przysługuje prawo kontroli realizacji przedmiotu Porozumienia.
2. Powiat oświadcza, że drogi będące przedmiotem Porozumienia są ubezpieczone.
§ 6. Gmina ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z wykonaniem
zadań zimowego utrzymania dróg objętych Porozumieniem.
§ 7. Porozumienie może być rozwiązane za zgodą obu stron, w każdym czasie lub jednostronnie,
z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 8. W przypadku znaczącego pogorszenia warunków atmosferycznych strony zobowiązują się do
negocjowania dotychczasowych warunków Porozumienia.
§ 9. Zmiana treści niniejszego Porozumienia może być dokonana wyłącznie w formie obustronnie
podpisanego aneksu.
§ 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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