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Załącznik nr 1 
do UCHWAŁY NR XXX/…/2021 

RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE 
z dnia 27 października 2021 r. 

 
POROZUMIENIE TRÓJSTRONNE O WSPÓŁPRACY  

 
zawarte w dniu ............................ ……………..w Lipnie 
pomiędzy: Powiatem Lipnowskim, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno NIP: 466-
03-86-812  
reprezentowanym przez: Krzysztofa Baranowskiego – Starostę Lipnowskiego, 
Marię Katarzynę Kulig- Wicestarostę Lipnowskiego, 
przy kontrasygnacie Skarbnika 
 
zwanym dalej „Partnerem Wiodącym”, 
 
a  
Gminą Miasta Lipna z siedzibą pl. Dekerta 8, 87-600 Lipno,  
reprezentowaną przez  
Pawła Banasika- Burmistrza Miasta Lipna  
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Lipna 
zwanym dalej „Partnerem I” 

i 

Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.  ul. Wyszyńskiego 47, 
87-600 Lipno NIP: 4660375375, REGON: 340443139, nr KRS: 0000310250 
reprezentowanym przez  
Marcina Kawczyńskiego - Prezesa Zarządu 
Mariusza Prądzyńskiego – Zastępca Prezesa Zarządu  
zwanym dalej „Partnerem II” 

 
przy przygotowaniu i  realizacji zadania pod nazwą: „Kompleksowy remont drogi 
powiatowej Nr 2711C (ul. Sierakowskiego i Nieszawska) w Lipnie”   
 

zawarte na podstawie Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr …/  /2021 z dnia ……… w 
sprawie wspólnej realizacji i finansowania  zadania polegającego na kompleksowym 
remoncie/przebudowie ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej Lipnie 
 

 
§ 1 

Przedmiot Porozumienia 
 

1. Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw 
i obowiązków Stron, w związku z przygotowanie i realizacją zadania pod nazwą: 
„Kompleksowy remont drogi powiatowej Nr 2711 C (ul. Sierakowskiego 
i Nieszawska) w Lipnie”  zwanego dalej „Zadaniem”. Porozumienie określa zasady 
funkcjonowania współpracy między Stronami przy realizacji Zadania. 
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2. Strony stwierdzają zgodnie, że Partnerstwo zawiązane zostało w celu realizacji 
Zadania. 
 
3. Strony stwierdzają zgodnie, że Partnerstwo zawiązane zostało na okres od dnia 
zawarcia niniejszego Porozumienia do dnia zakończenia realizacji zadania.  
 

 
 

§ 2 
Obowiązki i uprawnienia Stron 

 
1. Na mocy niniejszego Porozumienia Strony zobowiązują się do współpracy przy 
realizacji i osiąganiu celów Zadania, w szczególności zlecenia i przygotowania 
dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej do uzyskania zgód i pozwoleń 
wymaganych przepisami prawa do realizacji Zadania oraz do wyłonienia Wykonawcy 
robót objętych Zadaniem, w tym urządzeń znajdujących się w drodze w zakresie 
instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz kanalizacji deszczowej oraz zlecenia i 
realizacji robót objętych w/w dokumentacją: 
 
2. Partner Wiodący zobowiązuje się do wykonania następujących działań: 
1) zlecenia i przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej niezbędnej do 
uzyskania zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa do realizacji Zadania oraz 
do wyłonienia Wykonawcy robót objętych Zadaniem, w tym urządzeń znajdujących 
się w drodze w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 
deszczowej; 
2) aktywnego udziału w opracowaniu w/w dokumentacji w zakresie należącym do 
zadań Powiatu, tj. w szczególności: remontu nawierzchni drogi, budowy chodników, 
zatok autobusowych, utwardzenia zjazdów, wzmocnienia poboczy, oznakowania 
pionowego i poziomego oraz urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa ruchu 
pieszych 
3) wystąpienia samodzielnie lub w partnerstwie  z  sygnatariuszami niniejszego 
Porozumienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach dostępnych programów, w 
szczególności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 
4) współudziału w wyłonieniu wykonawcy robót związanych z realizacją Zadania. 
Ze strony Partnera Wiodącego  osobą do kontaktów w sprawie realizacji Zadania jest 
.a. ..............................................; 
b. ………………………………….. 
3. Partner I  obowiązuje się do wykonania następujących działań: 
1) współuczestniczenia w przygotowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
niezbędnej do uzyskania zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa do 
realizacji Zadania oraz do wyłonienia Wykonawcy robót objętych Zadaniem, w tym 
urządzeń znajdujących się w drodze w zakresie sieci wodociągowej kanalizacji 
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej; 
2) aktywnego udziału w opracowaniu w/w dokumentacji w zakresie należącym do 
zadań Miasta Lipno, tj. w szczególności: przebudowy kanalizacji deszczowej 
zbierającej i odbierającej wody deszczowej w obrębie drogi; 
3) wystąpienia samodzielnie lub w partnerstwie  z  sygnatariuszami niniejszego 
Porozumienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach dostępnych programów, w 
szczególności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 
Ze strony Partnera osobą do kontaktów w sprawie realizacji Zadania jest 
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a. ........................................................... 
b. ……………………………; 

4. Partner II  obowiązuje się do wykonania następujących działań: 
1) współuczestniczenia w przygotowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej 
niezbędnej do uzyskania zgód i pozwoleń wymaganych przepisami prawa do 
realizacji Zadania oraz do wyłonienia Wykonawcy robót objętych Zadaniem, w tym 
urządzeń znajdujących się w drodze w zakresie sieci wodociągowej kanalizacji 
sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej; 
2) aktywnego udziału w opracowaniu w/w dokumentacji w zakresie należącym do 
zadań Spółki, tj. w szczególności: przebudowy instalacji i urządzeń wodociągowych 
oraz kanalizacji sanitarnej w ciągu drogi; 
3) wystąpienia samodzielnie lub w partnerstwie  z  sygnatariuszami niniejszego 
Porozumienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach dostępnych programów, w 
szczególności Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; 
Ze strony Partnera osobą do kontaktów w sprawie realizacji Zadania jest 

a. ........................................................... 
b. ……………………………; 

 
5. W ramach realizacji Zadania, Partnerzy są  zobowiązani do: 
1) w przypadku pozyskania środków zewnętrznych na realizację Zadania, 
realizowanie go zgodnie dokumentacją stanowiącą regulaminy/ założenia 
programowe/ wytyczne; 
2) zapewnienia promocji Zadania, zgodnie z Regulaminem, przy czym Partner 
Wiodący dokona wszelkich starań aby informować Partnerów o obowiązkach 
wynikających z tego dokumentu i zmianach w tym zakresie; 
3) przedstawienia na pisemne prośbę informacji i wyjaśnień związanych z realizacją 
Zadania; 

 
§ 3 

Realizacja porozumienia 
 

1. W ramach realizacji Zadania, Partnerzy są  zobowiązani do partycypacji w 
kosztach realizacji Zadania: 
a. Partner Wiodący: 
- koszty przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie należącym do 
zadań powiatu, tj. w szczególności: przebudowy nawierzchni drogi, budowy 
chodników, zatok autobusowych, utwardzenia zjazdów, wzmocnienia poboczy, 
oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń służących poprawie 
bezpieczeństwa ruchu pieszych; 
b. Partner I 
-  koszty przygotowania dokumentacji projektowej w zakresie należącym do 
zadań Miasta Lipno, tj. w szczególności: przebudowy kanalizacji deszczowej 
zbierającej i odbierającej wody deszczowej w obrębie drogi; 
c. Partner II: 
- koszty przygotowania dokumentacji projektowej należącym do zadań Spółki, 
tj. w szczególności: przebudowy instalacji i urządzeń wodociągowych oraz 
kanalizacyjnych w ciągu drogi; 

2. Współudział w kosztach realizacji Zadania w zakresie wykonania robót 
objętych dokumentacją zostanie określony odrębnym porozumieniem po 
uzyskaniu dokumentacji kosztorysowej Zadania. 
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§ 4 

Monitoring i kontrola 
 

1 Partnerzy zobowiązują się na bieżąco monitorować prawidłowość realizacji 
Zadania 
2. Partnerzy zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wynikach 
przeprowadzonego monitorowania, w szczególności do niezwłocznego 
poinformowania pozostałych o zaistnieniu okoliczności mogących mieć  wpływ na 
przebieg  realizacji  któregokolwiek z etapów Zadania.  
 

 
§ 5 

Zmiana Porozumienia 
 

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 6 

Rozwiązywanie sporów 
 

Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w związku 
z realizacją niniejszego Porozumienia. 

 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają 

przepisy ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu cywilnego  
2. Porozumienie zostało sporządzone w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 
 
PUK sp. z o.o. w Lipnie   Miasto Lipno:            Powiat Lipnowski: 
 


