
Porozumienie . . .o?!(..tt9tP

Zawarte dnia .....4Q-....Ad.n+.*............ 2018 r. w Warszawie pomigdzy:
Zarz1dem Terenriw Publicznych z siedzib4 w Warszawie ( 00-261) przy ul. Podwale 23,
zwanyrn dalej ,, ZTP", reprezentowanym ptzez'.
Pana Arkadiusza Lapkiewicza - DyrektoraZarz1du Teren6w Publicznych

a

Zarz4dem Dr6g Miejskich, z siedzib4 w Warszawie ( 00-801 \ przy ul. Chmielnej 120,
zwanym dalej ,, ZDNI", reprezentowanyn przez:
Pana Lukasza Puchalskiego - DyrektortZarzqdu Dr6g Miejskich.

$1
l. ZTP o5wiadcza, ze pelni funkcjg zarz4du dr6g gminnych ul. Senatorskiej i Placu
Zamkowego, ozflaczonych w ewidencji grunt6w jako dzialki nr 1l i nr 29 w obrgbie
5-02-1l.
2. ZTP udostgpni do korzystania ZDM teren o powierzchni 60 12, zwany dalej
,,Przedmiotem porozumienia", stanowi4cy czgsci nieruchomoSci opisanych w ust. l,
oz;fln czony jako pas szerokoSci I rn, poloZony wzdlu? zachodniej i p6lnocnej elewacji
budynk6w usytuowanych przy ul. Senatorskiej 1 i ul. Krakowskie Przedmie5cie 87/89,
zgodnie z ozfiaczeniami na szkicu, stanowi4cym zal4cznlk do porozumienia, w granicach
liter ABCD, wyl4cznie na cele okreSlone w $ 2.

$2
l. ZDM bEdzie wykorzystywal Przedmiot porozumienia z przeznaczeniem na ustawienie
rusztowafl wzdlu? zachodniej i p6lnocnej elewacji budynk6w polo2onych przy
ul. Senatorskiej I i ul. Krakowskie Przedmiescie 87/89 w Warszawie z przezrraczeniem
na remont elewacji tych budynkow oraz rozebrania chodnik6w w celu powipania
istniej 4cej izolacji z projektowan4.
2. Zmiana przeznaczenia Przedmiotu porozumienia oraz powierzchni udostgpnianego
terenu wymaga zgody ZTP, dokonanej w formie pisemnej.
3. Prued przyst4pieniem do rob6t budowlanych nast4pi przekazanie terenu, o kt6rym mowa
w $ I ust. 2 na podstawie protokolu zdawczo-odbiorczego, podpisanego pomigdzy
stronami porozumieni a.

$3
I . Postanowienia niniejszego porozumienia obowi4zuj4 przez okres trzech lat od daty jego
podpisania. Termin obowi4zywania porozumienia mo2e zostai wydlu2ony w trybie $ 7
o faktyczny okres trwania rob6t budowlanych.
2. Strony dopuszczaj 4 moZl iwoSd wczeSniej sze go r ozwi4zania porozumi eni a.
3. Podpisanie protokolu, o kt6rym mowa w $ 2 ust. 3 nast4pi po przedlozeniu
zatwierdzonego przez Biuro Polityki MobilnoSci i Transportu, projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia rob6t.

$4
l. ZDM nie moze oddawa6 Przedmiotu poroznmienia innym podmiotom do uzywaniahez,
pisemnej zgody ZTP, do cel5w innych niz okreslone w $ 2 ust. 1 niniejszego
porozumienia.
2. ZDNI zobowi4zany jest do dopelnienia formalnoSci w organach administracji
architektoni czno-b udowl anej, przed rczpo czgciem rob6t.
3. ZDM zobowi4zuje sig utrzymac Przedmiot porozumienia w nale2ytym stanie oraz
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4. ZDI{ zobowi4zany jest do ponoszenia za udostEpniany teren odpowiedzialnoSci
prawnej wobec ZTP i os6b trzecich,za wszelkie szkody powstale w trakcie i w zwi4zku
z realizacjq niniej szego porozumieni a.

5. ZD|l{ zobowiqzany jest do zapewnienia dostEpu do wszystkich urz4dzen uzbrojenia
podziemnego, znajduj4cego siE na nieruchomoSci bEd4cej przedmiotem niniejszego
porozumienia.

$s
i. Po zakonczeniu obowi4zywania porozumienia, ZD[,I zobowiEzany jest niezwlocznie,
najpo2niej w terminie 14 dni zwrSci(, ZTP Przedmiot porozumienia w stanie
uporz4dkowanym. Odbi6r terenu nast4pi na podstawie protokolu zdawczo-odbiorczego
sporz4dzonego pomigdzy stronami porozumienia, po zakoriczeniu prac.
2. W przypadku zwrotu Przedmiotu porozumienia bez uporz4dkowania, ZTP bgdzie
uprawniony do dokonania niezbEdnych napraw i uporz4dkowania terenu, na koszt i ryzyko
ZDII,"

$6
ZTP mole rozwrqzac porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) zapcia bez zgody ZTP terenu przekraczq4cego powierzchnig okreSlon4
w $ I ust. 2 niniejszego porozumienia.

2) zagospodarowania przez ZDNI{ Przedmiotu porozumienia w spos6b niezgodny
z ustalonym w porozumieniu,

3) oddania Przedmiotu porozumieniabez zgody ZTP, osobie trzeciej do odplatnego
lub nieodplatnego korzystania, do cel6w innych niz okreslonych w $ 2 ust. I .

$7
Wszelkie zmiany i uzupelnienie niniejszego porozumienia dokonywane bgd4 na piSmie.

$8

I IR
JJL]S1(1CH

\,

h,hJ hrUltl

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

H

Porozumienia niniejsze sporz4dzone zostalo w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach,
po jednej dla ka2dej ze stron. 
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