
UCHWAŁA NR 232/XXX/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 18 października 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń dotyczącego 
współfinansowania remontu drogi w miejscowości Strojec gmina Praszka

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 226/XXIX/2017 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 września 2017 r. 
w sprawie zawarcia porozumienia z Nadleśnictwem Wieluń dotyczącego współfinansowania remontu 
drogi w miejscowości Strojec gmina Praszka otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Załącznik do Uchwały Nr 232/XXX/2017

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 18 października 2017 r.

POROZUMIENIE

zawarte w dniu …………………….. w …………………………. pomiędzy:

Gminą Praszka reprezentowaną przez:

Jarosława Tkaczyńskiego - Burmistrza Praszki

zwaną dalej „Gminą"

a Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Wieluń 

z siedzibą w Wieluniu  ul. Żeromskiego 5 reprezentowanym przez:

Andrzeja Pychyńskiego - Nadleśniczego Nadleśnictwa Wieluń

zwanym dalej „Nadleśnictwo”

dotyczące współfinansowania remontu drogi w miejscowości Strojec na odcinku 600 mb. Prace 
na przedmiotowej drodze będą polegały na:

1) mechanicznym profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni przy pomocy równiarki i walca 
drogowego;

2) wyregulowaniu wysokości istniejących studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej betonem;

3) ułożeniu górnej warstwy nawierzchni z destruktu asfaltowego gr. 6 cm z użyciem rozściełacza 
mechanicznego.

§ 1. Nadleśnictwo po przeanalizowaniu przesłanek uzasadniających uczestnictwo w realizacji 
remontu wyraża zgodę na swoją partycypację w kosztach.

§ 2. 1. Droga stanowi dojazd do zabudowań wsi Strojec oraz do kompleksu leśnego oraz leśnictwa 
Marki.

2. Nadleśnictwo (oraz jego kontrahenci) będzie korzystało z drogi bez żadnych ograniczeń. 
W związku z powyższym Gmina oświadcza, że w żadnym razie i w żaden sposób nie utrudni, 
nie ograniczy bądź nie wyłączy możliwości korzystania z przedmiotowej drogi w celu prowadzenia 
przez Nadleśnictwo (bądź jego kontrahentów) efektywnej gospodarki leśnej.

3. Koszty utrzymania drogi ponosić będzie Gmina we własnym zakresie, na swój koszt.

§ 3. 1. Planowany udział środków finansowych Nadleśnictwa i Gminy przedstawia poniższa 
tabelka:

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Całkowity
koszt remontu
drogi brutto

Udział 
Gminy
w zł brutto

Udział 
Nadleśnictwa
w zł brutto

Inwestor

1 2 3 4 5 6
1. Remont drogi

w miejscowości
Strojec

60 219,19 27 140,22 33 078,97 Gmina 
Praszka

2. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w odbiorze robót oraz do oględzin 
bieżącego wykonywania robót.

3. Nadleśnictwo przekaże środki finansowe w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania 
uwierzytelnionych kserokopii następujących dokumentów:

1) protokołu odbioru robót;
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2) faktury wystawionej przez wykonawcę robót.

§ 4. 1. Strony zgodnie postanawiają, że niniejsze porozumienie rozwiązuje sie z mocy prawa po 
wykonaniu, a także w przypadku zmian legislacyjnych w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa lub zmian w uregulowaniach wewnętrznych lasów państwowych, których skutkiem będzie 
ograniczenie lub wykluczenie możliwości  współfinansowania inwestycji przez lasy państwowe.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania porozumienia z zachowaniem 14 dniowego 
okresu wypowiedzenia.

§ 5. 1. Wszelkie zmiany porozumienia dla swojej ważności wymagają zachowania formy 
pisemnej.

2. Wszelkie spory powstałe na tle zawarcia, jak i wykonywania porozumienia rozstrzygać będzie 
Sąd powszechny właściwy dla siedziby gminy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy kodeksu 
cywilnego.

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

Gmina:                                                                                        Nadleśnictwo:
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