
Na podstawie art. 5 ust 2 i art. 12 pkt Ba ustawy z dnia 5 czerwca 199B r. o
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późnozm.), art. B
ust. 2a ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.,
Nr 142, poz. 1591 z późnozm.) Rada Powiatu uchwala co następuje.

1. Powierza się Gminie Zakroczym do realizacji zadanie o nazwie
"Przebudowa drogi Nr 3001W Zakroczym-Wojszczyce-Stara Wrona do
drogi krajowej Nr 62" w zakresie wykonania przełożenia przyłączy
wodociągowych umieszczonych w pasie drogowym.

2. Powiat przekaże środki na realizację zadania zabezpieczone w budżecie
Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dziale 600-
Transport i Łączność.

3. Zakres przyjętego zadania oraz zasady jego finansowania określi
stosowne porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu oraz
Burmistrzem.
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Powiat realizuje zadanie przyjęte w wydatkach budżetowych na 2009 rok pn. Przebudowa
drogi Nr 3001 W Zakroczym - Wojszczyce - Stara Wrona do drogi krajowej nr 62. Jednym z
elementów do wykonania wchodzących w zakres przebudowy drogi jest przełożenie
przyłączy wodociągowych umieszczonych w pasie drogowym na odcinku Swobodnia -
Wojszczyce. Konieczność taka wynika z tego, że po wykonaniu rowów odwadniających oraz
częściowego wyrównania profilu wzdłużnego drogi, przyłącza wodociągowe uległy
wypłyceniu lub prawie całkowitemu odkryciu w tej sytuacji należy przełożyć je na głębność
zabezpieczającą przed zamarzaniem w okresie zimowym. Ponieważ jest to urządzenie
niezwiązane z infrastrukturą drogową, gwarancją prawidłowego wykonania robót będzie jeśli
prace zostaną wykonane przez właściciela wodociągu to jest Gminę Zakroczym.

Na podstawie art. 32 ust. l Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2007 r. nr 19 poz. 115 j.t.) w przypadku gdy budowa lub przebudowa drogi w
miejscu jej przecięcia się z inną drogą transportu lądowego - z wyjątkiem skrzyżowania z
linią kolejową w poziomie szyn, o którym mowa w art. 28 ust. l - wodnego, korytarzem
powietrznym w strefie lotniska lub urządzeniem typu liniowego (w szczególności linią
energetyczną lub telekomunikacyjną, rurociągiem, taśmociągiem) powoduje naruszenie tych
obiektów lub urządzeń albo konieczność zmian dotychczasowego ich stanu, przywrócenie
poprzedniego stanu lub dokonanie zmiany należy do zarządcy drogi.

W związku z powyższym, koszty związane z wykonaniem zadania powierzonego Gminie
Zakroczym ponosi Zarządca drogi.
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Zawarte w Nowym Dworze Mazowieckim w dniu 2009 r.

pomiędzy:

1. Pan Krzysztof Kapusta - Starosta Powiatu Nowodworskiego

2. Pani Anna Kaczmarek - Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego

Przedmiotem porozumienia jest przekazanie przez Zarząd Powiatu Nowodworskiego środków

finansowych w wysokości 61 000 zł/brutto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy zł) na realizację

zadania powierzonego Uchwałą Rady Powiatu nr /2009 z dnia .

2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Zakroczym zadania polegającego na wykonaniu przełożenia

przyłączy wodociągowych umieszczonych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3001 W Stara

Wrona - Wojszczyce - Zakroczym do drogi krajowej nr 62.

1. W ramach realizacji powierzonego zadania Gmina zorganizuje i przeprowadzi postępowanie

przetargowe na wybór wykonawcy i będzie nadzorować prowadzone roboty.

2. Postępowanie przetargowe odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień

publicznych oraz innych właściwych przepisów.

§3.
1. Zakres prac oraz przyjęte rozwiązania wynikające z przebudowy o której mowa w § 1. Gmina

Zakroczym uzgodni z jej zarządcą.

2. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania objętego porozumieniem, tym

samym zastrzega sobie prawo uczestniczenia w procesie inwestycyjnym począwszy od

wprowadzenia wykonawcy na budowę do zakończenia i odbioru robót.

3. O zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest powiadomić Gminę co najmniej dwa dni

robocze wcześniej.



1. Powiat zobowiązuje się przekazać środki o których mowa w §1 w terminie 14 dni od daty

otrzymania noty obciążeniowej, do noty należy dołączyć kopię faktury Wykonawcy i protokół

odbioru robót.

1. Najpóźniej do dnia 15 stycznia 2010 roku Gmina ma obowiązek rozliczenia przekazanych

środków poprzez udokumentowanie poniesionych kosztów związanych z realizacją zadania

polegającego na wykonaniu przełożenia przyłączy wodociągowych umieszczonych w pasie

drogowym.

2. Niewykorzystane środki lub środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają

zwrotowi na rachunek powiatu na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.

o finansach publicznych.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.


