
UCHWAŁA NR  XIV/244/15 

 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  

z dnia 26 października 2015 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień z JST dotyczących 

użyczenia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej na cele związane 

z potrzebami ruchu pieszego/rowerowego na terenie JST oraz przekazania 

zadania utrzymania użyczonej części pasa drogowego drogi wojewódzkiej. 

 

na podstawie: 

1) art. 19 ust. 2 pkt. 2 i 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.). 

2) art.6 ust 1 pkt. 2, art. 8 ust 2, art. 18 pkt. 12, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn zm.)  

 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1  

1. Wyraża się zgodę na zawieranie Porozumień przez Zarząd Województwa 

z JST z terenu województwa podkarpackiego, przez które przebiegają drogi 

wojewódzkie, dotyczących użyczenia części pasa drogowego drogi 

wojewódzkiej na cele związane z potrzebami ruchu pieszego/rowerowego na 

terenie JST i przekazanie zadania utrzymania użyczanej części pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie na warunkach 

i w oparciu o Porozumienie zawarte wg wzoru będącego załącznikiem do 

niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 



 
Załącznik do Uchwały Nr XIV/244/15 

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 26 października 2015 r. 

 

POROZUMIENIE 
 

zawarte w dniu ................ r., w sprawie użyczenia części pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej nr ....... ................ na cele związane z potrzebami ruchu pieszego 
/rowerowego na terenie Gminy .................. oraz przekazania zadania utrzymania 
użyczonej części pasa drogowego drogi wojewódzkiej 
 
pomiędzy: 
1. Zarządem Województwa Podkarpackiego, zwanym dalej ,,Zarządcą drogi” 

reprezentowanym przez: 
Pana ..........................- Marszałka Województwa Podkarpackiego 
Pana ...........................- Wicemarszałka Zarządu Województwa Podkarpackiego 
2. Wójtem Gminy ............... Panem/Panią.................... zwanym dalej ,,Gminą"  
przy udziale Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, zwanego 

dalej "PZDW", pełniącego funkcję zarządu drogi, reprezentowanego przez. Dyrektora 

Pana.............................,  

Na podstawie: 
1) art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2013 r.  poz. 594 z późn. zm.)  
2) art 8 ust.2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 

2013 r. poz. 596 z późn zm.)  
3) art. 19 ust. 2 pkt. 2 i 4 oraz ust. 4 i art. 21.ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.460 z późn zm.), 
4) Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr ................ z dnia 

...................... w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień z JST 
dotyczących użyczenia części pasa drogowego drogi wojewódzkiej na cele 
związane z potrzebami ruchu pieszego/rowerowego na terenie JST oraz 
przekazania zadania utrzymania użyczonej części pasa drogowego drogi 
wojewódzkiej, 

5) Uchwały Rady Gminy o udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa w formie 
utrzymania części pasa drogowego drogi wojewódzkiej na cele związane z 
potrzebami ruchu pieszego/rowerowego 
strony porozumienia postanawiają: 

 
§ 1 

1) Zarządca drogi przekazuje Gminie w nieodpłatne użyczenie części pasa 

drogowego drogi wojewódzkiej Nr ........... relacji ................................, 

przeznaczonych dla ruchu pieszego/rowerowego, zgodnie z wykazem 

przedstawionym w Załączniku Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego 

porozumienia. 

2) Przekazanie użyczanych części pasa drogowego nastąpi po podpisaniu przez 

strony Protokołu przekazania.  

 
§ 2 



1. Gmina z chwilą przejęcia części pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu 

pieszego/rowerowego przejmuje na siebie obowiązki w zakresie utrzymania, zgodnie 

z zapisami art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) 

2. Części pasa drogowego będą utrzymywane przez Gminę zgodnie ze 

standardami przyjętymi przez Radę Gminy w formie stosownej uchwały.  

3. Z robót utrzymaniowych wyłączone są prace związane z usuwaniem wad i 

usterek objętych gwarancją wykonawcy danego zadania inwestycyjnego. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Gminę wystąpienia wad, lub usterek na 

przejętym odcinku pasa drogowego w trakcie obowiązywania porozumienia należy o 

tym bezzwłocznie pisemnie powiadomić PZDW. 

5. Gmina oświadcza, że prace w zakresie utrzymania przekazanych odcinków 

pasa drogowego wykonywane będą zgodnie z wymogami określonymi 

obowiązującymi przepisami. 

6. PZDW zastrzega sobie prawo do kontroli sposobu i prawidłowości 

wykonywania prac utrzymaniowych prowadzonych przez Gminę.   

 

§ 3 

Porozumienie zostaje zawarte na okres 3 lat licząc od dnia podpisania Protokołu 
przekazania odcinka pasa drogowego określonego w § 1 ust. 2 i może być 
przedłużona na analogiczny okres. 

§ 4 

Zadania objęte niniejszym porozumieniem zostaną w całości sfinansowane przez 
Gminę w ramach zabezpieczonych przez nią środków finansowych.  

§ 5 

1. Gmina zobowiązuje się wobec Zarządcy drogi do usuwania i pokrycia kosztów 

wszelkich szkód oraz zaspokojenie roszczeń związanych z realizacją 

przedmiotowego porozumienia, a w szczególności ponosić będzie pełną 

odpowiedzialność cywilną za szkody poniesione przez osoby trzecie w przypadku ich 

powstania z przyczyn leżących po stronie Gminy.  

2. Każda ze stron porozumienia będzie niezwłocznie informowała drugą stronę 

o każdym przypadku wystąpienia szkody będącej wynikiem nieprawidłowej realizacji 

porozumienia. 

§ 6 

1. Do spraw nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają 

przepisy ustawy o drogach publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

3. Spory związane z realizacją porozumienia podlegać będą rozpatrzeniu przez 

sąd właściwy dla siedziby Zarządcy drogi. 



 

 

§ 7 
 

Strony porozumienia ustalają, że każdej ze stron przysługuje prawo jego rozwiązania 
za pisemnym wypowiedzeniem z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia dokonanego w I kwartale każdego roku obowiązywania 
porozumienia. 
 

§ 8 
 

Porozumienie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 

§ 9 
 

Niniejsze porozumienie sporządzone zostało w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 
po 1 dla każdej ze stron oraz jeden egzemplarz dla PZDW.  

       
  
   Zarządca drogi:                                                                                         Gmina: 
 
 
 
PZDW  
 
 
Załącznik Nr 1  
do Porozumienia zawartego w dniu ................ r., w sprawie użyczenia części pasa 
drogowego drogi wojewódzkiej nr ....... ................ na cele związane z potrzebami 
ruchu pieszego /rowerowego na terenie gminy .................. pomiędzy Zarządem 
Województwa Podkarpackiego a Gminą............ 
Wykaz części pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr ............... przekazanych w 
użyczenie Gminie ....................... 

Lp. Nr  drogi Miejscowość Strona 
drogi  

    

1        

2        

3        

4        

 
 


