POROZUMIENIE
w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1202G w ciągu ulicy Wczasowej
zawartew dniu !b. marca2014 r. w Ustce, pomiędzy:

r) Gminą Miasto Ustka z siedzibąw Ustce' ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 3, zwaną
dalej Mias tem, rcprezentowanąprzez:
o Jana Olecha- burmistrzaUstka,

2) Powiatem Słupskim z siedz\bąw Słupsku,ul. Szarych Szeregów 14, zwanym da|ej
Powiatem, reprezentowanymprzez Zarząd w o sobach:
o Sławomira Ziemianowicza_ StarostęSłupskiego

o Andrzeja Burego- WicestarostęSłupskiego
3 ) Gminą Ustka z siedzibą w Ustce, ul. Dunina 24, zwaną dalej Gmin ą' reprezentowaną
przez:
. Annę Sobczuk-Jodłowską.Wójta Gminy Ustka

4) Nieruchomości.E. Dębowska i Wspólnicy spółkękomandytowązsiedzibq

w Słupsku'ul. Wileńska |2l 46,KRS 0000243992, zwanądalej Spółką'
reprezentowanąprzez|
o Andrzeja Dębowskiego na podstawiepełnomocnictwaz dnia 4 listopada 2005

roku, zawartego w akcie notarialnym Artura Kędzierskiego, notariusza
w Warszawie (Repetytorium A nl 623812005)' który to pełnomocnik
oświadcza,ii wskazane pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało zmienione
lub odwołane.

s1
W dniu 10 sierpnia 2012 r., Strony zawarłyumowę rlr RIE/I/20|2 dotyczącą rea|izacji
projektupn. ,,Przebudowadrogi powiatowejnr 1202G w ciągu ul. Wczasowej'' w ramach
NarodowegoProgramuPrzebudowyDróg Lokalnych - II Etap Bezpieczeistwo-Dostępność
- Rozwói.

$2
1 . Pomimo nieuzyskania dofinansowania i wygaśnięciaumowy, o której mowa w
$ l
f.

5.

Strony w dalszym ciągu podtrzymują wolę modernizacji drogi powiatowej ttr 1202G
w ciągu ul. Wczasowej.
W tym celu Strony będą aktywnie poszukiwały dofinansowania z kolejnych edycji
Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych lub teŻ innych źrodeŁ
zewnętrznych,w tymz Unii Europejskiejw nowej perspektywiefinansowej.
Podjęcie zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego wymaga
uprzedniegopodjęcia stosownychuchwał.

$3
W celu zachowania waznościopracowanegoprojektu technicznego, Miasto pobierze dziennik
budowy i rozpocznie roboty przygotowawcze po uprzednim przejęciu od Zarządu Powiatu
Słupskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr I202G w ciągu ulicy
Wczasowej.

$4
Zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważnoŚci.

$s
Porozumienie sporządzonow czterechjednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kazdej
ze stron.

s6
Porozumienie wchodzi w życie z dnięm podpisania.
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