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z dnia 2 stycznia 2012r.
§ 1. 1. Zarząd Powiatu Nowosolskiego, działając jako zarządca dróg powiatowych, przekazuje, a Prezydent
Miasta Nowa Sól, działając jako zarządca dróg gminnych, przyjmuje zadanie Zarządu Powiatu w zakresie
utrzymania czystości na drogach powiatowych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto.
2. Szczegółowy opis przedmiotu porozumienia stanowi załącznik nr 1 do porozumienia.
3. Wykaz ulic, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do porozumienia.
§ 2. Zadanie o którym mowa w § 1 obejmuje utrzymanie czystości dróg i pasa zieleni znajdującego się
w pasie drogowym, przez co należy rozumieć dbałość o czystość ulic, bieżącą likwidację zmiotek ulicznych,
wywóz odpadów na składowisko odpadów komunalnych, pielęgnację zieleni ulicznej w pasie między
chodnikiem i ulicą.
§ 3. 1. Środki na realizację zadania powierzonego w niniejszym porozumieniu zapewni Powiat Nowosolski
w kwocie 120.000zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) przekazanej w formie dotacji.
2. Kwota dotacji wynikającej z § 3 ust. 1 porozumienia będzie przekazywana w następujących terminach
i wysokościach:
I do 25 stycznia 2012r. – 10.000zł.
II do 25 lutego 2012r. – 10.000zł.
III do 25 marca 2012r. – 10.000zł.
IV do 25 kwietnia 2012r. – 10.000zł.
V do 25 maja 2012r. – 10.000zł.
VI do 25 czerwca 2012r. – 10.000zł.
VII do 25 lipca 2012r. – 10.000zł.
VIII do 25 sierpnia 2012r. – 10.000zł.
IX do 25 września 2012r. – 10.000zł.
X do 25 października 2012r.– 10.000zł.
XI do 25 listopada 2012r. – 10.000zł.
XII do 25 grudnia 2012r. – 10.000zł.
na konto Gminy Nowa Sól – Miasto – Bank: BZ WBK S.A. Oddział w Nowej Soli, nr 39 1090 1577 0000 0001
0688 1120
§ 4. 1. Gmina Nowa Sól – Miasto zobowiązana jest wykorzystać dotację zgodnie z celem wskazanym
w § 1.
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2. W przypadku wykorzystania środków dotacji na inny cel niż określa porozumienie, otrzymujący dotację
zwróci ją na rachunek bankowy Powiatu Nowosolskiego w całości wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od
dnia przekazania środków Gminie Nowa Sól – Miasto w terminie do dnia 31.01.2013r.
§ 5. 1. Gmina Nowa Sól - Miasto odpowiada za prawidłowe utrzymanie czystości dróg, a Powiat
Nowosolski zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadań przekazanych niniejszym porozumieniem.
2. Powiat Nowosolski upoważnił Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli do bieżącego
nadzorowania wykonywanych zadań i wydatkowania dotacji.
3. Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem utrzymania czystości dróg i ulic sprawuje Pan Andrzej
Szymański – Kierownik Zespołu Powiatowego Zarządu Dróg.
4. Ze strony Gminy Nowa Sól – Miasto wykonanie utrzymania czystości dróg nadzoruje Pan Marcin
Słoński – Samodzielny Referent Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
Nowa Sól.
§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na okres od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r.
§ 7. Powiat Nowosolski oświadcza, że przedmiot niniejszego porozumienia objęty jest ubezpieczeniem
odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością przez zarządcę drogi.
§ 8. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu
właściwego dla siedziby Powiatu Nowosolskiego.
§ 10. Zmiana i wcześniejsze rozwiązanie porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
§ 12. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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Załącznik Nr 1
do porozumienia Nr 18/2012/PZD
z dnia 2 stycznia 2012r.
OPIS PRZEDMIOTU POROZUMIENIA
1. Wykaz ulic, których dotyczy przedmiot porozumienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do porozumienia „Wykaz ulic".
2. Utrzymanie zieleni na ulicach powiatowych dotyczy obszarów trawników, rond, żywopłotów, krzewów oraz
drzew i polega na wykonaniu przez Wykonawcę następujących prac:
2.1. Pielęgnacja zieleni ulicznej w pasie drogowym
2.2. Powierzchniowe czyszczenie obszarów zieleni ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
2.3. Koszenie i zgrabienie trawy w zależności od potrzeb.
2.4. Odchwaszczanie, formowanie i odmładzanie żywopłotów i krzewów w zależności od potrzeb.
2.5. Usuwanie odrostów korzeniowych drzew.
2.6. Wygrabianie opadłych liści i sprzątnięcie odłamanych gałęzi.
2.7. Załadowanie, wyładowanie, transport na składowisko odpadów, nieczystości, zgrabionej trawy, opadłych
liści, odrostów, gałęzi, które są wynikiem wykonania czynności opisanych w punktach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
oraz ich składowanie.
3. Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic powiatowych dotyczy całej powierzchni: jezdni,
placów, rynsztoków, miejsc o nawierzchni gruntowej miedzy krawężnikiem a chodnikiem i polega na
wykonaniu przez wykonawcę następujących prac:
3.1. Sprzątanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń (także opadłych liści, odłamanych gałęzi, piasku i innych),
3.2. Zamiatanie powierzchni jezdni,
3.3. Czyszczenie rynsztoków,
3.4. Likwidacja zmiotek ulicznych,
3.5. Sprzątanie piasku, który zalega przy krawężnikach w związku z zimowym utrzymaniem ulic,
3.6. Likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie przy krawężnikowej,
3.7. Załadunek, wyładunek, transport na składowisko odpadów nieczystości, które są wynikiem wykonania
czynności opisanych w punktach 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 oraz ich składowanie.
Załącznik Nr 2
do porozumienia Nr 18/2012/PZD
z dnia 2 stycznia 2012r.
1 ul. Chałubińskiego
2 ul. 1 Maja
3 ul. Brzozowa
4 ul. Chopina
5 ul. Chrobrego
6 ul. Ciepielowska
7 ul. Drzewna
8 ul. Graniczna
9 ul. H. Sienkiewicza
10 ul. Hutnicza
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11 ul. Jasna
12 ul. Kaczkowskiego
13 ul. Kamienna
14 ul. Kasprowicza
15 ul. Kochanowskiego
16 ul. Kościuszki
17 ul. Krasińskiego
18 ul. Kreta
29 ul. Matejki
20 ul. Nowosolska
21 ul. Okreżna
22 ul. Piaskowa
23 ul. M.J. Piłsudskiego (od ul. Zielonogórskiej do skrzy0owania z ul. Staszica)
24 ul. Podwale
25 ul. Polna
26 ul. Poprzeczna
27 ul. Przyszłości
28 ul. C. Skłodowskiej
29 ul. Staszica
30 ul. Targowa
31 ul. Towarowa
32 ul. Walki Młodych
33 ul. Waryńskiego
34 ul. Wodna
35 ul. Wojska Polskiego
36 ul. Wyspiańskiego
37 ul. Zamiejska
38 ul. Zielonogórska
39 ul. Zjednoczenia
40 ul. Żabia

