
  
  

POROZUMIENIE 

 

pomiędzy Powiatem Pułtuskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu 

którego działają:  

1. Starosta Pułtuski – Jan Zalewski,  

2. Wicestarosta Pułtuski – Beata Jóźwiak,  

a Gminą Pułtusk reprezentowaną przez:  

1. Burmistrza Miasta Pułtusk – Wojciecha Gregorczyka  

 

zawarte w dniu ………..2022 r. w Pułtusku 

 
w sprawie nieodpłatnego przekazania w zarządzanie części działki o nr ewid. 200 położonej 

w obrębie Głodowo, gm. Pułtusk. 

 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 5 ust. 2 - 4, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca  

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 8 ust 2a 

i art. 18 ust.2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693) strony zawierają porozumienie następującej treści: 

 

§1. 

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest nieodpłatne przekazanie w zarządzanie przez 

Powiat Pułtuski, Gminie Pułtusk, części działki o nr ewid. 200 obręb 0004 Głodowo, gm. 

Pułtusk, oznaczonej w załączniku do niniejszego porozumienia, stanowiącej teren pasa 

drogowego drogi powiatowej  nr 3238W Przasnysz – Leszno – Gostkowo – Karniewo 

– Przemiarowo, w m. Głodowo w związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa dróg gminnych Głodowo – Przemiarowo nr 340429W i 340430W”. 

2. Wnioskowana powierzchnia działki o nr ewid. 200 obręb 0004 Głodowo, gm. Pułtusk                     

- około 100 m2. 

3. Opis korzystania z nieruchomości przez Gminę Pułtusk: 

1)  realizacja zadania inwestycyjnego o którym mowa w ust. 1,  
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2) wykonywanie określonych zadań zarządzania częścią pasa drogowego drogi powiatowej  

o której mowa w ust. 1, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693) obejmujących w szczególności: 

a) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, 

utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, 

b) pełnienie funkcji inwestora, 

c) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 

d) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, 

e) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 

f) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

g) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 

4. Koszt realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w całości leży po stronie Gminy 

Pułtusk. 

§2. 

Powiat Pułtuski udzielił Gminie Pułtusk prawa do dysponowania gruntem na cele budowalne 

określone w §1 ust. 1 w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych 

Głodowo – Przemiarowo nr 340429W i 340430W”. 

§3. 

Z ramienia Powiatu Pułtuskiego wyznacza się Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych jako 

przedstawiciela do kontaktów, bieżących uzgodnień i nadzoru nad realizacją porozumienia. 

§4. 

Gmina Pułtusk przedłoży Powiatowi Pułtuskiemu informację z realizacji porozumienia 

w terminie 30 dni po jej zakończeniu. 

§5. 

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, z terminem obowiązywania 6 lat od dnia 

podpisania niniejszego porozumienia.  

2. Termin, o którym mowa w ust.1 może ulec zmianie, w przypadku zmiany terminu 

płatności końcowej na rzecz Gminy Pułtusk do upływu 5 lat liczonego od daty wypłaty 

płatności końcowej.  

 



§6. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu odpowiednio stosuje się przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych. 

§7. 

Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

§8. 

1. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

2. Wykonanie obowiązku publikacji porozumienia spoczywa na Gminie Pułtusk. 

§9. 

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej          

ze Stron.  

 

 

          Powiat Pułtuski          Gmina Pułtusk 

 

 

   ………………………….……….                           ……………………..…………. 

 

 


