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POROZUMIENIE
pomi ędzy Powiatem Koszali ńskim, reprezentowanym przez: 1. Romana Szewczyka - 

Starost ę 2. Andrzeja Le śniewicza - Wicestarost ę zwanym dalej Powiatem a Gmin ą 
Manowo, reprezentowan ą przez: 1. Romana Kłosowskiego - Wójta Gminy Manowo  zwaną 

dalej Gmin ą,

zawarte w dniu 3 października 2007 r. w Koszalinie

w sprawie wspólnej realizacji zada ń inwestycyjnych i remontowych, wykonywanych w 
pasach dróg powiatowych, le żących w granicach administracyjnych Gminy Manowo.

(Szczecin, dnia 26 listopada 2007 r.)

Na podstawie uchwały Nr IX/80/07 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2007 r. w 
sprawie powierzenia przez Powiat koszaliński Gminie Manowo zadania inwestycyjnego w pasie 
drogowym oraz uchwały Nr X/73/2007 Rady Gminy w Manowie z dnia 30 sierpnia 2007 r., w 
sprawie przyjęcia przez Gminę  Manowo od Powiatu Koszalińskiego zadania inwestycyjnego w 
pasie drogowym, strony postanawiają, co następuje:

§ 1. 1. Powiat powierza a Gmina przyjmuje do wykonania uzgodnione zadania w zakresie 
inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej leżącej w granicach administracyjnych Gminy.

2. Realizacja zadania obejmuje wykonanie budowy chodnika w miejscowości Kretowino po 
lewej stronie ul. Kretomińskiej ok. 290,0 mb.

§ 2. W ramach porozumienia Gmina zobowiązuje się do wykonania na własny koszt zadania 
określonego § 1.

§ 3. W ramach porozumienia Powiat zobowiązuje się do:
1) przygotowania  dokumentacji  technicznej  (projekt  techniczny  +  kosztorys)  dla  budowy 

chodnika  oraz  pozwolenia  na  wykonanie  robót  w  Wydziale  Architektury  i  Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Koszalinie;

2) nieodpłatnego udostępnienia pasa drogowego na czas wykonania robót;
3) nadzoru nad wykonawstwem robót oraz kontrolowania rozliczeń  budowy przez inspektora 

nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty podpisania odbioru końcowego robót.

§ 4. 1. Ostateczny odbiór zadania będzie dokonany przy udziale przedstawicieli  Powiatu i 
Gminy.

2. Wartość poniesionych kosztów wykonania budowy chodnika zostanie przekazana przez 
Gminę  na rzecz Powiatu, po zakończeniu prac protokołem przekazania - przesunięcia środka 
trwałego (PT).

§ 5. Porozumienie zawarte jest na czas realizacji zadania określonego w § 1 Porozumienia.

§ 6. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


